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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

1 62087225921 21 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 493,000 490,829.37 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 490,000 หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

313/2562 บานขี้นาค หมูท่ี  6  ตําบลตูม -  เชื่อมเขตตําบล 490,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

พิมายเหนือ อําเภอปรางคกู   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

2 62087227913 21 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,100.90 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 495,100 หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

314/2562 บานกระโพธ์ิ  หมูท่ี  2 ตําบลตูม - บานขาม หมูท่ี 3  495,100 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสวาย     อําเภอปรางคกู   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

3 62087229183 21 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 493,000 490,829.37 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 490,000 หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

315/2562 บานตรอก   หมูท่ี  10    ตําบลตูม -  ท่ีดินมูลนิธิ 490,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ชัยพัฒนา     อําเภอปรางคกู   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

4 62087268368 21 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,900 495,487.25 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 494,500 หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

316/2562 บานดวนใหญ  หมูท่ี 1 - บานหนองกระดัน  หมูท่ี 8 494,500 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลดวนใหญ   อําเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

5 62087269052 21 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,900 495,487.25 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองโรจน 23 หจก.เรืองโรจน 23 494,400 หจก.เรืองโรจน 23 เปนผูเสนอราคา

317/2562 บานหนองมวง  หมูท่ี 4 - โรงสูบน้ํา  ตําบลดวนใหญ  494,400 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอวังหิน    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

6 62087229778 21 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,100.90 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 495,100 หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

318/2562 บานกระตายดอน หมูท่ี 15  ตําบลสมอ-เช่ือมเขต 495,100 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองเชียงทูน  อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 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

7 62087271662 21 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,900 495,441.94 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 494,400    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

319/2562 บานหนองแคน    หมูท่ี 6   ตําบลโพนยาง   - 494,400                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองอีแงบ    หมูท่ี  4    ตําบลศรีสําราญ   ตรงตามประกาศ

อําเภอวังหิน    จังหวัดศรีสะเกษ

8 62087357109 21 ส.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 497,600 496,259.85 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 495,000    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

320/2562 ตําบลสายทางบานโนนใหญ  หมูท่ี  3   ตําบลเมือง- 495,000                            ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนเยาะ   หมูท่ี 6     ตําบลบึงมะลู  ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรลักษ     จังหวัดศรีสะเกษ

9 62087357289 21 ส.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวาง 497,600 496,193.89 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 494,900    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

321/2562 สายทางบานโตนด หมูท่ี 2 - บานโนนสมบูรณ  หมูท่ี 3 494,900                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 ตําบลขนุน   อําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

10 62087310593 21 ส.ค. 62 โครงการขุดลอกคลอง บานนิคม  ซอย 6 498,900 492,727.78 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 492,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

322/2562 (หนองฉลอง)  หมูท่ี  6    ตําบลหนองฉลอง 492,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

11 62087314912 21 ส.ค. 62 โครงการขุดลอกฮองเตย  บานหนองคู  หมูท่ี 3 497,500 491,354.43 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 490,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

323/2562 ตําบลวังหิน   อําเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ 490,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศ

12 62087311228 21 ส.ค. 62 โครงการขุดลอกคลองฮั้ว ( หนองสมอคออด- 498,900 492,727.78 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 491,700 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

324/2562 หนองกันแจม )  บานหัวเสือ   หมูท่ี 1  ตําบลหัวเสือ 491,700 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 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

13 62087312190 21 ส.ค. 62 โครงการขุดลอกคลองหนองไผ  บานหนองไผ หมูท่ี 4 497,500 491,354.43 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 490,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

325/2562 ตําบลวังหิน   อําเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ 490,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศ

14 62087312486 21 ส.ค. 62 โครงการขุดลอกคลองบานนิคมซอย 4   หมูท่ี 4 498,900 492,727.78 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 491,500 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

326/2562 ตําบลหนองฉลอง   อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ 491,500 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศ

15 62087284249 21 ส.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหวางตําบล 498,700 497,577.24 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 496,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

327/2562 สายทางบานตาเหมา  หมูท่ี 3   ตําบลศรีโนนงาม  496,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอศรีรัตนะ - เขตตําบลปราสาทเยอ  อําเภอไพบึง ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ  

16 62087357608 21 ส.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 497,600 496,253.22 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 495,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

328/2562 สายทางบานตาเครือ    หมูท่ี  4  -  หวยไฉน  495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลขนุน  อําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

17 62087357840 21 ส.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 497,600 496,259.85 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 495,200 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

329/2562 สายทางบานจานเลียว    หมูท่ี  4    ตําบลเมือง  - 495,200 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 เช่ือมเขตตําบลบึงมะลู   อําเภอกันทรลักษ   ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

18 62087266350 21 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,900 495,441.94 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 494,400    หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

330/2562 บานเห็นอม   หมูท่ี  2    ตําบลโพนยาง   -   บานหนอง 494,400                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ศาลา    หมูท่ี 14     ตําบลบุสูง      อําเภอวังหิน ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

19 62087267257 21 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,900 495,487.25 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 494,000     หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

331/2562 บานดวนใหญ   หมูท่ี  16  - บานสวนฝาย  หมูท่ี  14 494,000                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลดวนใหญ -   เขตตําบลวังหิน   อําเภอวังหิน ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

20 62087270276 21 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,900 495,487.25 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 494,600    หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

332/2562 บานดวนใหญ    หมูท่ี  11 -   หนองเซียงแมว  494,600                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลดวนใหญ   อําเภอวังหิน    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

21 62087275683 21 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,900 495,487.25 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี 494,400    หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซี เปนผูเสนอราคา

333/2562 บานปาชาติ  หมูท่ี 8  ตําบลโพนยาง-บานดอนพระเจา 494,400                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 19  ตําบลบุสูง  อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

22 62087274378 21 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,600 494,805.76 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 493,500 หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

334/2562 บานนาเจริญ   หมูท่ี  9   ตําบลน้ําเกล้ียง - 493,500 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานสรางแกว  หมูท่ี  2   ตําบลคูบ  อําเภอน้ําเกล้ียง ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

23 62087274979 21 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,700 494,838.27 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 494,000 หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

335/2562 รองคํา-บานคูบ หมูท่ี 4 ตําบลคูบ - บานหนองพะแนง 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 5  ตําบลรุงระวี  อําเภอน้ําเกล้ียง จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

24 62087284048 21 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,700 494,838.27 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 493,000 หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

336/2562 บานหนองแวง   หมูท่ี 5  ตําบลคูบ  อําเภอน้ําเกล้ียง - 493,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลบก   อําเภอโนนคูณ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

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



e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

25 62087267894 21 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,900 495,441.94 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 494,000 หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

337/2562 บานโพนยาง  หมูท่ี 7 ตําบลโพนยาง  -  ทางหลวง 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมายเลข  220   ตําบลบุสูง     อําเภอวังหิน ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

26 62087592975 22 ส.ค. 62 ซอมรถเกรดเตอร รหัส อบจ.105-51-0005 420,000 420,000       เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.เกียรติณรงคชัย บริษัท พ.เกียรติณรงคชัย 420,000 บริษัท พ.เกียรติณรงคชัย เปนผูเสนอราคา

338/2562 เอ็นจิเนียริง จํากัด เอ็นจิเนียริง จํากัด เอ็นจิเนียริง จํากัด ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

420,000 ตรงตามประกาศ

27 62087266552 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,023.98 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 495,000    หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 เปนผูเสนอราคา

339/2562 บานโพธ์ิ  หมูท่ี  2  ตําบลซํา - บานหนองสาด  หมูท่ี  4 495,000                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองครก   อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

28 62087271731 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,200 496,067.24 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 495,000    หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 เปนผูเสนอราคา

340/2562 บานดอนส้ัน หมูท่ี  8  ตําบลโพนเขวา - บานหนองแกว 495,000                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 3 ตําบลหนองแกว อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

29 62087273540 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,200 496,023.98 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 495,000    หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 เปนผูเสนอราคา

341/2562 บานหนองเทา หมูท่ี 5  ตําบลตะดอบ - บานหนองแวง 495,000                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 6 ตําบลโพนเขวา  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

30 62087284106 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,023.98 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 494,800    หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 เปนผูเสนอราคา

342/2562 บานเอก  หมูท่ี 5   ตําบลหญาปลอง  -  บานหนองโน 494,800                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 3   ตําบลน้ําคํา   อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

31 62087284129 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,067.24 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 494,900    หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 เปนผูเสนอราคา

343/2562 บานโนนสวนปา หมูท่ี 13   ตําบลน้ําคํา  -  แมนํ้ามูล    494,900                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

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

32 62087284165 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,023.98 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 495,000    หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 เปนผูเสนอราคา

344/2562 บานดอนจันทร  หมูท่ี 12   ตําบลน้ําคํา  -  แมนํ้ามูล 495,000                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

33 62087284197 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,067.24 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 494,900    หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 เปนผูเสนอราคา

345/2562 บานหนองแวง  หมูท่ี 7 ตําบลโพนเขวา -บานหนองหวา 494,900                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 1 ตําบลหนองแกว  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

34 62087284221 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,067.24 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 494,800    หจก.ทีแอนดเอ็ม1994 เปนผูเสนอราคา

346/2562 ถนนเล่ียงเมือง ศรีสะเกษ- อุทุมพรพิสัย- บานเพียนาม 494,800                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 3   ตําบลหนองไผ  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

35 62087231038 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 493,000 493,141.97 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 492,000    หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

347/2562 บานลาวเดิม(หนองสลักได)   หมูท่ี 3  -  บานอาหวด 492,000                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี  7 ตําบลดินแดง  อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

36 62087235570 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 493,000 493,141.97 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 492,000    หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

348/2562 บานติ้ว  หมูท่ี 6   ตําบลไพรบึง   -  เขตตําบลพิงพวย 492,000                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอศรีรัตนะ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

37 62087235889 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 493,000 493,141.97 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 492,000    หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

349/2562 บานโปง หมูท่ี  2   ตําบลสําโรงพลัน  อําเภอไพรบึง  -  492,000                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานเขวิก   หมูท่ี 8  ตําบลสะเดาใหญ   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

38 62087236657 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 494,000 494,758.97 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 493,700    หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

350/2562 บานหนองคู    หมูท่ี 8   ตําบลโพธ์ิกระสังข   อําเภอ 493,700                            ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ขุนหาญ  - บานสะเดานอย  หมูท่ี 3   ตําบลสําโรงพลัน  ตรงตามประกาศ

อําเภอไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ

39 62087236313 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 494,000 494,785.97 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 493,000    หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

351/2562 บานหนองขนาน    หมูท่ี 6   ตําบลโพธ์ิกระสังข   - 493,000                            ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลกันทรอม  อําเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

40 62087284557 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 492,000 492,939.90 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 491,000    หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

352/2562 บานจะลง  หมูท่ี  9  ตําบลสะเดาใหญ   อําเภอขุขันธ - 491,000                            ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลสําโรงพลัน  อําเภอไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

41 62087284580 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 493,000       493,141.97 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 492,000 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

353/2562 บานตาโมกข    หมูท่ี 14    ตําบลสําโรงพลัน  492,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอไพรบึง - เขตตําบลตาอุด   อําเภอขุขันธ   ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

42 62087284586 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 494,000       494,785.97 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 493,000 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

354/2562 บานซํา หมูท่ี 7 - บานตาตา  หมูท่ี 1 ตําบลโพธ์ิกระสังข 493,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

43 62087284587 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 493,000       493,141.97 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 492,100 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

355/2562 บานตาจวน  หมูท่ี  10   ตําบลสําโรงพลัน  - ทางหลวง 492,100 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

แผนดินหมายเลข  24 (โชคชัย-เดชอุดม)  อําเภอไพรบึง ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ 



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

44 62087284595 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 493,000 493,141.97 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 492,000 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

356/2562 บานดินแดง   หมูท่ี  5  ตําบลดินแดง  -  เขตตําบล 492,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ปราสาทเยอ   อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

45 62087284603 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 494,000 494,742.71 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 493,000 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

357/2562 บานตาเอกใหม  หมูท่ี  8  -  บานตานวน   หมูท่ี  3  493,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลกันทรอม   อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

46 62087284606 22 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 494,000 494,742.71 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 493,000 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

358/2562 บานโพธ์ินอย  หมูท่ี  5 - บานจะเนียว  หมูท่ี  6 493,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลกระหวัน    อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

47 62087284537 26 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,700 496,639.72 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 495,600    หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

359/2562 บานภูมิสวงษ  หมูท่ี  12   ตําบลหัวเสือ  -  บานเสลา 495,600                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 6  ตําบลโคกเพชร อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

48 62087284548 26 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,700 496,624.84 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 496,000     หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

360/2562 บานบิง หมูท่ี 2   ตําบลดองกําเม็ด-บานตาเสก หมูท่ี 2  496,000                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลตะเคียน    อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

49 62087356626 26 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 496,606.53 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 495,600    หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

361/2562 บานทุงตาล   หมูท่ี  9  ตําบลนิคมพัฒนา  - เขตตําบล 495,600                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หนองฉลอง  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

50 62087284543 26 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 496,887.77 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 496,000 หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

362/2562 บานหอง หมูท่ี 2   -  สํานักสงฆบานบุง    หมูท่ี  12   496,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลปะอาว    อําเภออุทุมพรพิสัย  -  เช่ือมเขตตําบล ตรงตามประกาศ

หนองครก    อําเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ

51 62087284553 26 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,600 496,866.71 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 496,000 หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

363/2562 บานเหง่ียง   หมูท่ี 6    ตําบลโคกหลาม  อําเภออุทุมพร 496,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

พิสัย - บานขาม หมูท่ี 6  ตําบลหนองอ่ึง อําเภอราษีไศล  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

52 62087273491 26 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,300       496,698.34 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 495,600 หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

364/2562 บานหนองหวา  หมูท่ี 3  -   ฝายน้ําลนหวยวะ 495,600 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(บานโนนสําโรง)    หมูท่ี  7   ตําบลกลวยกวาง ตรงตามประกาศ

อําเภอหวยทับทัน   -  เช่ือมเขตตําบลโคกจาน    

อําเภอทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ

53 62087276013 26 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,856.87 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 495,800 หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

365/2562 บานดงเห็ด หมูท่ี  2    ตําบลกําแพง-เขตตําบลหนองไฮ 495,800 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

54 62087230200 26 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 496,100.90 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 495,000    หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

366/2562 บานหนองแวง    หมูท่ี 1    ตําบลหนองเชียงทูน 495,000                            ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอปรางคกู  -  บานเริงรมย     หมูท่ี 10    ตําบล ตรงตามประกาศ

สําโรงตาเจ็น    อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

55 62087230552 26 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 493,000 490,829.37 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 490,000    หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

367/2562 บานนาดี   หมูท่ี  7    ตําบลโพธ์ิศรี   -  บานโนนดั่ง 490,000                            ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 7  ตําบลพิมาย  อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

56 62087272788 26 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,900 495,487.25 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 494,400    หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

368/2562 บานดวนใหญ  หมูท่ี  18  ตําบลดวนใหญ-บานหนองไผ 494,400                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 4  ตําบลวังหิน  อําเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

57 62087356474 26 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,500 495,876.79 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 495,000    หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

369/2562 บานคอนกาม  หมูท่ี 4 (สายดอนตําแย)-บานแดนอุดม    495,000                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 11     ตําบลคอนกาม    อําเภอยางชุมนอย ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

58 62087356722 26 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,500 495,876.79 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 494,800    หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

370/2562 บานโนนสมบูรณ   หมูท่ี 10(ดอนปูตา) - หนองพารา                  ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลบึงบอน   อําเภอยางชุมนอย   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

59 62087356803 26 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,500 495,876.79 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 494,800    หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

371/2562 บานโนนสูง  หมูท่ี  8  (วัดบานเขือง)  -  หนองบอน  494,800                            ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลบึงบอน   อําเภอยางชุมนอย    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

60 62087486936 27 ส.ค. 62 โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําและโครงเหล็ก 291,000 291,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ดวินวัฒน หจก.ดวินวัฒน 290,000 หจก.ดวินวัฒน เปนผูเสนอราคา

372/2562 แผงกันสาดติดรั้วดานทิศใตสวนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 290,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สํานักการชางองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

61 6208727439 27 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,500 494,857.69 เฉพาะเจาะจง หจก.บาสกันทรารมย หจก.บาสกันทรารมย 493,800 หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

373/2562 บานอีตอม  หมูท่ี  9 ตําบลคําเนียม -บานหนองหัวชาง 493,800 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 5    ตําบลหนองหัวชาง    อําเภอกันทรารมย ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

62 62087275172 27 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,500 494,818.78 เฉพาะเจาะจง หจก.บาสกันทรารมย หจก.บาสกันทรารมย 494,000 หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

374/2562 บานโนนสัง  หมูท่ี  11-บานหนองบัวไชยวาน  หมูท่ี  3 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโนนสัง  อําเภอกันทรารมย   จังหวัดศรีสะเกษ  - ตรงตามประกาศ

เช่ือมเขตตําบลหวยขะยูง    อําเภอวารินชําราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี

63 62087262305 28 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 494,687.29 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 493,600    หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูเสนอราคา

375/2562 บานสนามชัย  หมูท่ี 12 -  บานเหมือดแอ   หมูท่ี 14  493,600                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองกุง  -  เขตตําบลโนนคอ  อําเภอโนนคูณ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

64 62087266006 28 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 494,687.29 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 493,500    หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูเสนอราคา

376/2562 บานแสนตอ  หมูท่ี 11  -  บานเทอเลอ    หมูท่ี 5 493,500                            ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโนนคอ - เขตตําบลหนองกุง   อําเภอโนนคูณ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

65 62087266901 28 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 494,687.29 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 493,800    หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูเสนอราคา

377/2562 บานหนองหิน หมูท่ี 6  ตําบลหนองกุง  อําเภอโนนคูณ - 493,800                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหวยเสียว    หมูท่ี 8   ตําบลหนองงูเหลือม   ตรงตามประกาศ

อําเภอเบญจลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

66 62087267340 28 ส.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 494,687.29 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 493,800    หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูเสนอราคา

378/2562 บานหนองสําราญ  หมูท่ี 8 ตําบลโนนคอ-บานหนองตลาด 493,800                             ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี  4    ตําบลเหลากวาง    อําเภอโนนคูณ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

67 62087357433 28 ส.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 497,600 496,259.85 เฉพาะเจาะจง หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 495,200    หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

379/2562 สายทางสามแยกถนนลาดยางสายบานโตนด   หมูท่ี  2  495,200                            ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลขนุน - บานกระหวัน หมูท่ี  5  ตําบลโนนสําราญ - ตรงตามประกาศ

บานหนองศาลา  หมูท่ี  8     ตําบลบึงมะลู  

อําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ

68 62087358019 28 ส.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวางตําบล 497,600 496,259.85 เฉพาะเจาะจง หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 495,200    หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

380/2562 สายทางบานหนองคงคา   หมูท่ี  10    ตําบลขนุน  - 495,200                            ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนศิริ  หมูท่ี 7   ตําบลบึงมะลู   อําเภอกันทรลักษ  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ


