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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

1 62017342060 1 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก   เช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 486,000   เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 484,500  หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

41/2562 บานบึงหมอก หมูที่ 16 ตําบลสมปอย  - บานเมี่ยง หมูที่ 4 484,500                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลไผ   อําเภอราษีไศล    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

2 62017342319 1 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทางบานไผ 499,000 486,000   เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 484,500  หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

42/2562 หมูที่ 11  ตําบลไผ  - บานบึงหมอก หมูที่ 16 ตําบลสมปอย 484,500                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

3 62017323741 1 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก   เช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,600 487,908   เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 486,500  หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

43/2562 บานหนองฮะ   หมูที่ 3  -   บานหนองนา   หมูที่ 13   - 486,500                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองอาคูณ หมูที่ 5  ตําบลปราสาท อําเภอหวยทับทัน ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

4 62017324198 1 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,600 487,859   เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 486,500  หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

44/2562 บานหนองอาคูณ   หมูที่ 5    -  โรงเรียนบานปราสาท 486,500                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลปราสาท   อําเภอหวยทับทัน    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

5 6201732547 1 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,600 487,908   เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 486,500  หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

45/2562 บานนาทุง   หมูที่ 7    ตําบลผักไหม   อําเภอหวยทับทัน  486,500                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ  -  เขตตําบลหมื่นศรี   อําเภอสําโรงทาบ ตรงตามประกาศ

จังหวัดสุรินทร

6 62017327919 1 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก   เช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,600 487,908   เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 486,500  หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

46/2562 บานกระสังข  หมูที่ 6   ตําบลผักไหม อําเภอหวยทับทัน  - 486,500                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานสนิท     หมูที่ 8     ตําบลสวาย    อําเภอปรางคกู  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 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 62017340747 1 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทางบานกอ  499,500 488,267   เฉพาะเจาะจง หจก.เฉลิมชัยอุทุมพรกอสราง หจก.เฉลิมชัยอุทุมพรกอสราง 486,400  หจก.เฉลิมชัยอุทุมพรกอสราง เปนผูเสนอราคา

47/2562 หมูที่ 9  ตําบลหนองไฮ - บานเอือด หมูที่ 8  ตําบลสําโรง 486,400                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

8 62017449308 4 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 498,672   เฉพาะเจาะจง หจก.บาสกันทรารมย หจก.บาสกันทรารมย 497,000  หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

48/2562 บานหนองมุก หมูที่ 5  ตําบลเมืองนอย - บานผ้ึง  หมูที่ 5 497,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลทาม  อําเภอกันทรารมย   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

9 62017449651 4 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,000 496,486   เฉพาะเจาะจง หจก.บาสกันทรารมย หจก.บาสกันทรารมย 494,800  หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

49/2562 บานละทาย หมูที่ 1 ตําบลละทาย - บานหนองแวง หมูที่ 11 494,800                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองแวง อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

10 62017348796 4 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก   เช่ือมระหวางตําบลสายทาง 498,000 486,646   เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 485,400  หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

50/2562 บานโนนจําปา หมูที่ 7 ตําบลดงรัก -  ฐานปฏิบัติการ ตชด. 485,400                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

11 62017341380 4 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก   เช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,100 486,679   เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 485,400  หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

51/2562 บานตาอุดใต หมูที่ 5 ตําบลตาอุด  - บานสนวนตะวันตก  485,400                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2 ตําบลศรีตระกูล  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

12 62017340766 4 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทางบานโพง 499,400 485,687   เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 484,400  หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

52/2562 หมูที่ 4 -หนองทับ ตําบลไพรบึง - เชื่อมเขตตําบลสําโรงพลัน 484,400                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

13 62017330316 4 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,300 486,347   เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 485,000  หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

53/2562 บานโนน   หมูที่ 5   ตําบลโพนขา  -  เขตตําบลตะดอบ    485,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

14 62017340796 4 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,400 485,687   เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 484,400  หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

54/2562 บานเขวา หมูที่ 2  ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง -เชื่อมเขต 484,400                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลพรหมสวัสดิ์   อําเภอพยุห  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

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



e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

15 62017347455 4 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,600 487,777   เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 486,500  หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

55/2562 บานทุงมอง หมูที่ 11  ตําบลสมอ - บานหนองเชียงทูนใต 486,500                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 15    ตําบลหนองเชียงทูน   อําเภอปรางคกู ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ  

16 62017329358 4 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทางบานคอ 499,500 485,047   เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 483,800 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

56/2562 หมูที่ 3  ตําบลโนนเพ็ก  อําเภอพยุห  -  บานหนองพะตา 483,800 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 7  ตําบลวังหิน อําเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

17 62017319444 4 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 486,688   เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 485,400 หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

57/2562 บานกลาง  หมูที่ 5  ตําบลดงรัก -  บานเขาแดง หมูที่ 12   485,400 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโคกตาล    อําเภอภูสิงห   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

18 62017331457 4 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 349,000 340,750   เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 339,000  หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

58/2562 บานระหาร  หมูที่ 6 ตําบลสมอ อําเภอปรางคกู -เขตตําบล 339,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ศรีสะอาด  อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

19 62017330690 4 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,100 484,165   เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 482,900  หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

59/2562 บานธาตุคุมใต   หมูที่ 14   -   บานนากกเขียบ   หมูที่ 11 482,900                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลธาตุ  - เขตตําบลบุสูง  อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

20 62017319900 4 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 486,688   เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 485,400  หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

60/2562 บานโคกเจริญ  หมูที่ 7   ตําบลหวยติ๊กชู   อําเภอภูสิงห - 485,400                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตอําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

21 62017340979 4 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,500 484,228   เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 482,500  หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

61/2562 บานโนนคําแกว หมูที่ 13  ตําบลสระเยาว อําเภอศรีรัตนะ - 482,500                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานซําผักแวน  หมูที่ 9  ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป



22 62017341054 4 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,400 484,204   เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 482,500  หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

62/2562 บานกลวย  หมูที่ 8   ตําบลสระเยาว  อําเภอศรีรัตนะ  - 482,500                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานซําสะโหมง   หมูที่ 7  ตําบลไพร    อําเภอขุนหาญ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

23 62017341158 4 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 484,685   เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 482,700  หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

63/2562 บานยางชุมใหญ   หมูที่ 1 ตําบลยางชุมใหญ - บานโนนสูง 482,700                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 7 ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

24 62017341273 4 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 484,685   เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 482,700  หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

64/2562 บานยางชุมใหญ หมูที่ 1 ตําบลยางชุมใหญ - บานยางชุมนอย 482,700                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 1,3,5,6,7,9,10 ตําบลยางชุมนอย  อําเภอยางชุมนอย ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

25 62017319245 4 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,300 486,309   เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 484,600 หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

65/2562 บานนาสูง  หมูที่ 3   ตําบลตะดอบ    อําเภอเมือง - 484,600 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลผักแพว อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

26 62017346666 5 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,700 483,812   เฉพาะเจาะจง หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 482,000  หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูเสนอราคา

66/2562 บานหนองมะเกลือ หมูที่ 3 ตําบลโนนคอ - บานหนองสนม 482,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 1  ตําบลเหลากวาง อําเภอโนนคูณ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

27 62017458928 5 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,600 497,517   เฉพาะเจาะจง หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 495,800  หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูเสนอราคา

67/2562 บานหนองกุง หมูที่ 1  ตําบลหนองกุง - บานโดด หมูที่ 13  495,800                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโนนคอ  อําเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

28 62017340539 5 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนลูกรัง   เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,700 475,578   เฉพาะเจาะจง หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 474,000  หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

68/2562 บานโนนมีชัย  หมูที่ 7  ตําบลหนองงูเหลือม  - สะพานขาม 474,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หวยขะยูง   -    เขตตําบลหนองฮาง  อําเภอเบญจลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

29 62017336635 5 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทางบานติ้ว 499,400 485,687   เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 483,700  หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

69/2562 หมูที่ 6  ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง -  หวยทา -  เชื่อมเขต 483,700                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ



อําเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

30 62017340710 5 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทางบานบก 500,000 485,587   เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 483,700  หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

70/2562 หมูที่ 3 ตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญ  - เชื่อมเขตตําบล 483,700                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ปรือใหญ    อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

31 62017340731 5 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,900 485,563   เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 483,700  หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

71/2562 บานเขวา  หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์วงศ  - บานหนองจิก หมูที่  2 483,700                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลภูฝาย   อําเภอขุนหาญ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

32 62017340744 5 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,900 485,563   เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 483,700  หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

72/2562 บานซําสะโหมง  หมูที่ 7    ตําบลไพร    อําเภอขุนหาญ - 483,700                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานพิงพวย   หมูที่ 7   ตําบลพิงพวย    อําเภอศรีรัตนะ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

33 61117013353 5 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 1,496,500  1,617,419 ประกวดราคา หจก.ปญญาทรัพย  กรุป หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง1,040,000 หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

73/2562 บานคูซอด หมูที่ 1,2  ตําบลคูซอด  -  ทางหลวงแผนดิน อิเล็กทรอนิกส หจก.โคราชพัฒนะ หจก.กันทรลักษไทยนต 1,010,000 1,010,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมายเลข  3028  อําเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 1,041,300 ตรงตามประกาศ

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ธเนศธนากอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.สรณศิริศรีสะเกษกอสราง

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.ทาทรายปนัดดา

หจก.สมชายรุงเรือง บริษัท ธนกรศรีสะเกษ จํากัด

หจก.พ.วิษณุกอสราง หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่นกิจการรวมคาบริษัทคิงสคอน

หจก.ทาทรายรุงอรุณ สตรัคชั่น  แอนด แมททีเรียล

หจก.สรณศิริศรีสะเกษกอสราง จํากัด -หจก.เพ็ญศิริ ศรีสะเกษ

หจก.ทาทรายปนัดดา กอสราง

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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง

หจก.เพ็ญศิริศรีสะเกษกอสราง

บริษัท ธนกรศรีสะเกษ จํากัด

บริษัท คิงสคอนสตรัคช่ัน  แอนด 



แมททีเรียล จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

34 62017340675 6 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,500 484,240   เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 482,700  หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

74/2562 บานคําบอน  หมูที่ 8  ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ - 482,700                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานคําสะอาด  หมูที่ 8  ตําบลทาคลอ  อําเภอเบญจลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

35 62017340870 6 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,500 484,270   เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 482,700  หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

75/2562 บานทุงขนวนเหนือ   หมูที่ 11   ตําบลสวนกลวย   -    482,700                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานนากันตม  หมูที่ 14 ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

36 62017340904 6 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,500 484,280   เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 482,700  หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

76/2562 บานทุงขนวนเหนือ      หมูที่ 11     ตําบลสวนกลวย 482,700                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรลักษ    -    บานโนนเชียงสอน    หมูที่ 7  ตรงตามประกาศ

 ตําบลหนองหวา  อําเภอเบญจลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ

37 62017340966 6 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก   เช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,500 484,240   เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 482,700  หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

77/2562 บานทุงขนวนเหนือ    หมูที่ 11     ตําบลสวนกลวย 482,700                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรลักษ   -  บานโนนเชียงสี     หมูที่ 9 ตรงตามประกาศ

ตําบลหนองหวา อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

38 62017340728 6 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานไผ 500,000 484,563   เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 482,900  หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

78/2562 บานไผหนองแคน  หมูที่ 2    ตําบลหนองฮาง  -   เขตตําบล 482,900                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หนองงูเหลือม   อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

39 62017340700 6 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานไผ 500,000 484,592   เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 482,900  หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

79/2562 หนองแคน  หมูที่ 2   ตําบลหนองฮาง  -  เขตตําบลเสียว 482,900                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



40 62017320801 6 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,500 484,280   เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 482,800  หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

80/2562 บานหนองหิน   หมูที่ 4  ตําบลภูเงิน   อําเภอกันทรลักษ - 482,800                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข  24  บานกุดนาแกว  หมูที่ 3 ตรงตามประกาศ

ตําบลภูฝาย   อําเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ

41 62017340845 6 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,500 484,240   เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 482,800  หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

81/2562 บานจํานัน  หมูที่ 3 ตําบลสวนกลวย - บานทุงโพธิ์ หมูที่3 482,800                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสังเม็ก  อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

42 61117035325 6 ก.พ. 62 ขุดลอกหวยทา  บานตาเหมา หมูที่ 3 - บานโนนแก หมูที่ 5 1,920,000 1,929,156 ประกวดราคา หจก.รุงสิริบุญลักษณ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 1,340,000 หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

82/2562 ตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ อิเล็กทรอนิกส หจก.ปญญาทรัพย  กรุป หจก.ธนาประสงค 825,000 825,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(e-bidding) บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 1,250,000 ตรงตามประกาศ

แอนด คอน สตรัคชั่น จํากัด หจก.เจริญเกียรติวัสดุกอสราง 1,196,000

หจก.โคราชพัฒนะ หจก.ซ.วิทยาวัสดุกอสราง 1,169,000

หจก.รุงเรืองชัยสุรินทรกอสราง หจก.เพียรสราง 1,190,000

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 1,188,000

หจก.ประกิตลักษณกอสราง คอนสตรัคชั่น

หจก.ธเนศธนากอสราง หจก.บาสกันทรารมย 1,250,000

หจก.ธนาประสงค หจก.เดชขจรกอสราง 2555 1,800,000

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.อ.รุงเรืองเอ็นจิเนียริ่ง 825,000

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.เจริญเกียรติวัสดุกอสราง

หจก.ซ.วิทยาวัสดุกอสราง

หจก.เพียรสราง

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.บาสกันทรารมย

หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ

หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง

หจก.สาธิตคอนสทรัคชั่น กรุป



หจก.เดชขจรกอสราง 2555

หจก.อ.รุงเรืองเอ็นจิเนียริ่ง

หจก.รอยเอ็ดรุงนภา

43 62017340917 6 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,500 484,240   เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 482,800  หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

83/2562 บานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 ตําบลสวนกลวย - บานทุงโพธิ์ 482,800                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 3  ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

44 62017444911 6 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,700 496,964   เฉพาะเจาะจง หจก.เฉลิมชัยอุทุมพรกอสราง หจก.เฉลิมชัยอุทุมพรกอสราง 495,000  หจก.เฉลิมชัยอุทุมพรกอสราง เปนผูเสนอราคา

84/2562 บานยางแรด หมูที่ 4  ตําบลหนองไฮ- บานพงพรต หมูที่ 3 495,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองหาง อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

45 62017321497 6 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทางบานภูคํา 499,500 484,280   เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 482,500  หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

85/2562 หมูที่ 10 ตําบลภูเงิน  อําเภอกันทรลักษ -บานตายู หมูที่ 7  482,500                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสระเยาว อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

46 62017322576 6 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานภูคํา 499,500 484,240   เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 482,500  หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

86/2562 หมูที่ 10  ตําบลภูเงิน  อําเภอกันทรลักษ -  บานซําเขียน  482,500                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 5    ตําบลไพร    อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

47 62017320455 6 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทางบานกอ 499,300 486,347   เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 484,600  หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

87/2562 หมูที่ 5  ตําบลหนองไฮ   -  บานเปอยนอย  หมูที่ 6  484,600                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลตะดอบ  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

48 62017322874 6 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 486,653   เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 484,900  หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

88/2562 บานสะอาง    หมูที่ 12   -  รอบอางเก็บน้ําบานสะอาง 484,900                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหวยเหนือ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

49 62017330188 6 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 486,653   เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 484,900  หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

89/2562 บานโพน  หมูที่ 7 ตําบลตะเคียน - บานสะอาง  หมูที่ 12 484,900                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหวยเหนือ  อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



50 62017445257 6 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,500 495,920   เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 494,200  หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

90/2562 บานโซงเลง หมูที่ 5 ตําบลหนองมา  อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ - 494,200                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานข้ีเหล็ก  หมูที่ 11  ตําบลหัวชาง   อําเภออุทุมพรพิสัย ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ 

51 62017445408 6 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,500 495,920   เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 494,200  หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

91/2562 บานหนองบัว   หมูที่ 5  ตําบลโดด  อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ - 494,200                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตอําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

52 62017458470 7 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เช่ือมระหวางตําบล 498,400 496,956   เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 495,200  หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

92/2562 สายทางบานหนองเตยเหนือ   หมูที่ 9  ตําบลพรหมสวัสดิ์ - 495,200                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองไผ   หมูที่ 12    ตําบลพยุห    อําเภอพยุห ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ 

53 62017350955 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,500 485,096   เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 483,200  หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

93/2562 บานเสมอใจ หมูที่ 7  ตําบลหนองคา - บานพรหมสวัสดิ์ 483,200                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 20 ตําบลพรหมสวัสดิ์  อําเภอพยุห  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

54 62017340820 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,400 485,687   เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 483,700  หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

94/2562 บานไพรบึง 2  หมูที่ 15 - บานตราด หมูที่ 10 ตําบลไพรบึง 483,700                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

55 62017340537 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนลูกรัง   เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,600 476,057   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 474,500  หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

95/2562 บานเกษตรสมบูรณ หมูที่ 9 ตําบลเขิน  อําเภอน้ําเกลี้ยง - 474,500                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนแสนคํา  หมูที่ 5   ตําบลเส่ืองขาว  อําเภอศรีรัตนะ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

56 62017341697 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก    เช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,100 486,679   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 485,000  หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

96/2562 บานจํานรรจ  หมูที่ 3  ตําบลตาอุด - บานเขวิก  หมูที่ 8  485,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ



ตําบลสะเดาใหญ     อําเภอขุขันธ     จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

57 62017342573 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก   เช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,400 483,844   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 482,200  หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

97/2562 บานชมภูทอง หมูที่ 8 ตําบลน้ําเกลี้ยง- ถนนสายบานสบาย - 482,200                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานเขิน  ตําบลเขิน  อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

58 62017330758 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทางบาน 499,000 486,347   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 484,700  หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

98/2562 บัวเตย หมูที่ 5 - บานศรีพันเรือ หมูที่ 11 ตําบลหนองแกว- 484,700                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานตะดอบ หมูที่ 1  ตําบลตะดอบ   อําเภอเมือง ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ 

59 62017331150 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทางบาน 499,000 486,332   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 484,700  หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

99/2562 โพนขา หมูที่ 1  ตําบลโพนขา   -  บานโพนคอ   หมูที่ 1 484,700                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโพนคอ   อําเภอเมือง    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

60 62017331449 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 485,973   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 484,300  หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

100/2562 บานเมี่ยง  หมูที่ 4 ตําบลไผ   -  บานดวนนอย  หมูที่ 4 484,300                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 ตําบลเมืองแคน  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

61 62017331864 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทางบานขาม 499,000 486,010   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 484,400  หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

101/2562 หมูที่ 6  ตําบลหนองอ่ึง  อําเภอราษีไศล  - เขตตําบลหัวชาง 484,400                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

62 62017332206 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก   เช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 485,973   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 484,300  หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

102/2562 บานอุมแสง หมูที่ 7  ตําบลดู  -   บานมะฟก   หมูที่ 3 484,300                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลจิกสังขทอง    อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

63 62017332808 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก    เช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,000 485,973   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 484,300  หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

103/2562 บานบากเรือ  หมูที่ 7   ตําบลเมืองคง  -  บานดอนปะอุง 484,300                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 4  ตําบลหวานคํา อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

64 62017318015 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 484,165   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 482,500  หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

104/2562 บานปาชาติ  หมูที่ 8,12   ตําบลโพนยาง - เขตตําบลวังหิน 482,500                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอวังหิน    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

65 62017318979 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 484,165   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 482,500  หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

105/2562 บานสะมัด  หมูที่ 6  -  บานหนองยวน   หมูที่ 8  482,500                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลวังหิน    อําเภอวังหิน    -  เขตตําบลหนองคา    ตรงตามประกาศ

อําเภอพยุห   จังหวัดศรีสะเกษ

66 62017447859 7 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,000 497,329   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 495,600  หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

106/2562 บานหญาปลองเหนือ หมูที่ 2 ตําบลหญาปลอง - บานน้ําคํา 495,600                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 6  ตําบลน้ําคํา   อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

67 62017448047 7 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,000 496,825   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 495,100  หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

107/2562 บานหญาปลอง หมูที่ 1 ตําบลหญาปลอง-เขตตําบลหนองไผ 495,100                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

68 62017457893 7 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,000 493,832   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 492,100  หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

108/2562 บานบุตาฮี  หมูที่ 3  ตําบลหวยสําราญ -  บานกอ  หมูที่ 2 492,100                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหวยใต  อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

69 62017457355 7 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,000 493,832   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 492,100  หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

109/2562 บานคะนาสามัคคี หมูที่ 4  ตําบลหวยสําราญ  -  บานโสน  492,100                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 หมูที่ 1   ตําบลโสน   อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

70 62017340557 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก   เช่ือมระหวางตําบลสายทาง 500,000 485,587   เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 483,700  หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

110/2562 บานคอปอ  หมูที่ 5   ตําบลขุนหาญ  -   บานขาง หมูที่ 7 483,700                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 ตําบลกันทรอม   อําเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

71 62017321141 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทางบานขวาว 499,500 488,267   เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 486,600  หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

111/2562 หมูที่ 4 - บานโนนแดง   หมูที่ 7   ตําบลทุงไชย      อําเภอ คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ 486,600                       ตรงตามประกาศ

72 62017340503 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก    เช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,500 484,280   เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 482,600  หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

112/2562 บานหนองอุดม หมูที่ 5   ตําบลรุง  -   เขตตําบลบึงมะลู คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ 482,600                       ตรงตามประกาศ

73 62017345666 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก   เช่ือมระหวางตําบลสายทาง 497,900 485,551   เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 483,900  หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

113/2562 บานหวยจันทร  หมูที่ 4  ตําบลหวยจันทร  -  อางเก็บน้ํา คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หวยตาจู  ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 483,900                       ตรงตามประกาศ

74 62017340507 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,500 484,292   เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 482,600  หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

114/2562 บานรุงอรุณ    หมูที่ 7   ตําบลโนนสําราญ- บานตาแทน คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตะวันออก  หมูที่ 14   ตําบลบึงมะลู   อําเภอกันทรลักษ 482,600                       ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

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



e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

75 62017340533 7 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก   เช่ือมระหวางตําบลสายทาง 497,900 483,536   เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 481,900  หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

115/2562 บานซําข้ีเหล็ก  หมูที่ 10  ตําบลพราน - ทางหลวงหมายเลข คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

2127    อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 481,900                       ตรงตามประกาศ

76 62017460804 8 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,200 497,655   เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 496,400  หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

116/2562 บานหัววัว หมูที่ 5  ตําบลบุสูง  อําเภอวังหิน -  บานขวาว 496,400                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 4  ตําบลทุงไชย อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

77 62017460101 8 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 498,672   เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,500  หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

117/2562 บานโนนผึ้ง หมูที่ 10  ตําบลโนนสัง - บานหนองถม หมูที่ 1 497,500                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองหัวชาง อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

78 62017445128 11 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,800 497,384   เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 495,800  หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

118/2562 บานเมืองจันทร หมูที่ 2  ตําบลเมืองจันทร -บานเขวา หมู 8 495,800                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองใหญ  อําเภอเมืองจันทร   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

79 62017445552 11 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,800 497,384   เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 495,800  หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

119/2562 บานทุงมน   หมูที 7   ตําบลหวยทับทัน -  (หนองน้ําขุน) 495,800                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานเตาเหล็ก หมูที่ 10  ตําบลเมืองหลวง อําเภอหวยทับทัน ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ  

80 62017445729 11 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,100 495,742   เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 494,200  หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

120/2562 บานเมืองหลวง หมูที่ 2 - บานออ หมูที่ 7 ตําบลเมืองหลวง 494,200                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอหวยทับทัน   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

81 62017445899 11 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,100 495,742   เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 494,200  หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

121/2562 บานออ หมูที่ 7 -   บานโทะ  หมูที่ 8  ตําบลเมืองหลวง 494,200                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอหวยทับทัน   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

82 62017446451 11 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,100 495,742   เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 494,200  หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา



122/2562 บานขยับ หมูที่ 16  - บานโนนโก  หมูที่ 11   ตําบลปราสาท 494,200                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

83 62017446794 11 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,100 495,742   เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 494,200  หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

123/2562 บานกอเลา หมูที่ 2 - ฝายบานพะเนา หมูที่ 9 ตําบลปราสาท 494,200                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอหวยทับทัน   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

84 62017447075 11 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,100 495,742   เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 494,200  หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

124/2562 บานเตาเหล็ก  หมูที่ 10   -   ถนนลาดยางสายปรางคกู  - 494,200                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หวยทับทัน    ตําบลเมืองหลวง    อําเภอหวยทับทัน  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ 

85 62017447658 11 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,100 495,742   เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 494,200  หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

125/2562 บานไพรพะยอม หมูที่ 8 ตําบลกลวยกวาง -  สามแยกถนน 494,200                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ลาดยางสายหนองหาง -สําโรงปราสาท  อําเภอหวยทับทัน  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ 

86 62017461667 11 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,100 495,742   เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 494,200  หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

126/2562 บานผักไหมนอย หมูที่ 2 -บานไฮนอย หมูที่ 9 ตําบลผักไหม 494,200                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

87 62017462093 11 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,100 495,742   เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 494,200  หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

127/2562 บานพะวร   หมูที่ 2  -  บานจานแสนไชย   หมูที่ 7    494,200                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลจานแสนไชย  อําเภอหวยทับทัน   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

88 62017459429 12 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 496,200 494,114   เฉพาะเจาะจง หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 493,000  หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

128/2562 บานวังทอง   หมูที่ 12  -   บานหนองแคน   หมูที่ 10  493,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองฮาง  อําเภอเบญจลักษ  - บานจานใหญ หมูที่ 1 ตรงตามประกาศ

ตําบลจานใหญ  อําภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป



89 62017448467 12 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,000 494,829   เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 493,000  หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

129/2562 บานโจดมวง  หมูที่ 4,10  ตําบลโจดมวง อําเภอศิลาลาด - 493,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานเชือก  หมูที่ 1 ตําบลจิกสังขทอง    อําเภอราษีไศล ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ 

90 62017448724 12 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,700 496,971   เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 495,100  หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

130/2562 บานหนองจอก  หมูที่ 7  ตําบลหนองบัวดง  - เขตตําบลกุง 495,100                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

91 62017453790 13 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,300 496,950   เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 495,000  หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

131/2562 บานน้ําออมเหนือ  หมูที่ 15   - บานขนาเกา  หมูที่ 3 495,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลน้ําออม   อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

92 62017454802 14 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,400 498,626   เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 496,600  หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

132/2562 บานโนนกอง หมูที่ 10  ตําบลโพธิ์ - บานโนนเปอย หมูที่ 12 คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลอีหลํ่า  อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 496,600                       ตรงตามประกาศ

93 62017454973 14 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,700 496,964   เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 494,900  หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

133/2562 บานกระจะ   หมูที่ 7 ,10 ตําบลโคกหลาม  - บานหนองหวา คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 5 ตําบลหัวชาง อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 494,900                       ตรงตามประกาศ

94 62017454685 14 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,700 496,563   เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 494,500  หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

134/2562 บานมวง หมูที่ 5 ตําบลแต - บานซุงงู หมูที่ 7 ตําบลปะอาว คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ 494,500                       ตรงตามประกาศ

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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

95 62017454224 14 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,400 498,626   เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 496,600  หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร เปนผูเสนอราคา

135/2562 บานเกษมสุข  หมูที่ 7   ตําบลตาเกษ - บานสําโรง  หมูที่ 1 คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น คอนสตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสําโรง  อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 496,600                       ตรงตามประกาศ



96 62017351285 15 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก   เช่ือมระหวางตําบลสายทาง 499,500 484,280   เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 483,000  หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

136/2562 บานทุงขนวนเหนือ  หมูที่ 11 ตําบลสวนกลวย - บานไหลดุม 483,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2  ตําบลสังเม็ก  อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

97 62017351446 15 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง  499,500 484,280   เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 483,000  หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

137/2562 บานหนองหิน  หมูที่ 2 ตําบลสวนกลวย - บานทุงสวาง  483,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมู 6 ตําบลกุดเสลา  อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

98 6217340513 15 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,500 484,280   เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 483,000  หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

138/2562 บานทุงรวงทอง หมูที่ 19  ตําบลสังเม็ก - บานจํานัน หมูที่ 3 483,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสวนกลวย   อําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

99 62017340520 15 ก.พ. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก  เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,500 484,280   เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 483,000  หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

139/2562 บานเขื่อนชาง หมูที่ 15 ตําบลสังเม็ก - บานทุงขนวน  หมูที1่ 483,000                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสวนกลวย   อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

100 62017462491 15 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,300 497,068   เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 495,500  หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

140/2562 บานกุดปลาขาว   หมูที่ 12   ตําบลน้ําออม  - บานซําโพธิ์ 495,500                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 5 ตําบลจานใหญ อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

101 62017456841 15 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 494,570   เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 492,700  หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

141/2562 บานปลาขาวหมูที่ 11-บานเพียมาต หมูที่ 3 ตําบลหนองแค- 492,700                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ทางหลวงแผนดินสายราษีไศล - โพนทราย  อําเภอราษีไศล ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ 

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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

102 62017456261 15 ก.พ. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 494,570   เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 492,700  หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

142/2562 บานโนนสังข    หมูที่ 8   ตําบลดาน    อําเภอราษีไศล - 492,700                       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองบัวดง หมูที่ 6 ตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ  

103 62027370634 25 ก.พ. 62 ปรับปรุงซอมสรางเสนทางรับเสด็จฯและปรับปรุงภูมิทัศน 3,264,000 3,263,754.36 คัดเลือก หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 3,258,700 หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา



143/2562 ภายในโรงเรียนกันทรลักษธรรมวิทย(วัดกระบี่)   หมูที่  8 หจก.มณีสุดา 3,258,700 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองหญาลาด  อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ หจก. ต .รวมทุนอุทุมพร ตรงตามประกาศ

คอนสตรัคชั่น


