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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

1 62117363434 2 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,700 499,281.34 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000         หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

1/2563 สายทางบานโนนเจริญ  หมูที่ 3     ตําบลซํา   - 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 221    อําเภอเมือง ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

2 62117363262 4 ธ.ค.62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,500 498,311.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

2/2563 สายทางบานโนนสูง หมูที่ 7  ตําบลแขม -บานนานวน 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2   ตําบลโคกหลาม  อําเภออุทุมพรพิสัย   ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

3 62117363282 4 ธ.ค.62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,500 498,311.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

3/2563 สายทางบานพงพรต  หมูที่  3  ตําบลหนองหาง - 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานคอ    หมูที่ 3     ตําบลสระกําแพงใหญ ตรงตามประกาศ

อําเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ

4 62117363479 4 ธ.ค.62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,500 498,311.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

4/2563 สายทางบานหนองแมว  หมูที่ 4  ตําบลแขม  - 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนดู   หมูที่ 10    ตําบลสําโรง ตรงตามประกาศ

อําเภออุทุมพรพิสัย     จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

5 62117390399 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 498,900 498,912.88 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000         หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

5/2563 สายทางบานหนองหวา หมูที่ 11  ตําบลเมืองจันทร 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอเมืองจันทร   จังหวัดศรีสะเกษ   - เขตตําบล ตรงตามประกาศ

กระออม  อําเภอโนนนารายณ  จังหวัดสุรินทร

6 62117390545 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 402,800 402,879.64 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 401,000         หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

6/2563 บานอะลาง หมูที่ 3 ตําบลหนองใหญ - บานวัด หมูที่ 3 401,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลตาโกน   อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

7 62117390517 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,900 498,903 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000         หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

7/2563 บานเมืองจันทร  หมูที่ 2 ตําบลเมืองจันทร -บานอะลาง 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานอะลาง หมูที่ 3 ตําบลหนองใหญ อําเภอเมืองจันทร ตรงตามประกาศ

8 62117418216 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง  499,000 499,451 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 498,000         หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

8/2563 บานหัวหนอง หมูที่ 8   ตําบลไผ - บานหัวดง หมูที่ 2 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองหมี  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

9 62117390543 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,494 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 498,000         หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

9/2563 บานสรางป หมูที่ 2  ตําบลสรางป อําเภอราษีไศล - 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหอย หมูที่ 8 ตําบลโนนคูณ   อําเภอยางชุมนอย ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

10 62117363067 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,493.95 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 498,000         หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

10/2563 บานแกง หมูที่ 14  ตําบลสมปอย-บานหนองหมี หมูที่1 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองหมี  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

11 62117418616 6 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,200 496,497.77 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 495,000         หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

11/2563 สายทางบานหนองยาง   หมูที่ 6    ตําบลขะยูง 495,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภออุทุมพรพิสัย -บานตําแย หมูที่ 2 ตําบลหนองไผ ตรงตามประกาศ

อําเภอเมือง     จังหวัดศรีสะเกษ

12 62117418623 6 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,800 497,987.17 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 496,000         หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

12/2563 สายทางบานสองหอง  หมูที่ 8 ตําบลกําแพง -บานแต 496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่1  ตําบลแต อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

13 62117396366 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 496,700 496,704.06 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 495,000         หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

13/2563 บานมด   หมูที่ 5  -  บานพะวร   หมูที่ 2    ตําบล 495,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จานแสนไชย - เขตตําบลผักไหม  อําเภอหวยทับทัน    ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

14 62117397179 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,300 498,378.03 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000         หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

14/2563 บานหนองสะมอน  หมูที่ 11   ตําบลเมืองหลวง - 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานนานวน หมูที่ 1   ตําบลจานแสนไชย ตรงตามประกาศ

อําเภอหวยทับทัน   จังหวัดศรีสะเกษ

15 62117399199 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,300 498,378.03 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000         หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

15/2563 บานโนนดั่ง   หมูที่  12 - บานหนองนา  หมูที่ 13  - 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 บานหนองอาคูณ  หมูที่ 5    ตําบลปราสาท ตรงตามประกาศ

อําเภอหวยทับทัน    จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

16 62117399853 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,300 498,332.94 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000         หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

16/2563 บานกอเลา หมูที่ 2  - บานศาลากัลพฤกษ  หมูที่ 14  497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลปราสาท  อําเภอหวยทับทัน - เขตตําบลหนองไฮ ตรงตามประกาศ

อําเภออุทุมพรพิสัย   จังหวัดศรีสะเกษ

17 62117400249 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,300 498,378.03 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000         หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

17/2563 บานดู  หมูที่ 3   - บานผักไหมใหญ    หมูที่ 4   497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลผักไหม   อําเภอหวยทับทัน  -  เขตตําบลสําโรง ตรงตามประกาศ

ปราสาท    อําเภอปรางคกู    จังหวัดศรีสะเกษ

18 62117402561 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,300 498,378 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000         หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

18/2563 บานหนองลุง  หมูที่ 14 - ฝายบานหองนอย  497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 12  ตําบลผักไหม -   เขตตําบลจานแสนไชย ตรงตามประกาศ

อําเภอหวยทับทัน   จังหวัดศรีสะเกษ

19 62117418640 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,300 498,398.56 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000         หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

19/2563 บานธาตุ หมูที่ 3   ตําบลละลม - เขตตําบลหวยติ๊กชู 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

20 62117418647 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,300 498,398.56 เฉพาะเจาะจง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000         หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

20/2563 บานตาเนียม  หมูที่  9   ตําบลละลม    อําเภอภูสิงห 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ -เขตอําเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร ตรงตามประกาศ

21 62117418595 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,687.67 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

21/2563 คลองอีสานเขียว   บานทาสวางสามัคคี   หมูที่ 9 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโนนสําราญ -  บานตาแทน หมูที่ 3  ตําบลบึงมะลู 

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

22 62117418607 6 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางตําบล 493,800 495,610.89 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 492,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

22/2563 สายทางบานน้ําขวบ หมูที่ 2 ตําบลบึงมะลู -ทางหลวง 492,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมายเลข 221   อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

23 62117418631 6 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 497,900 499,011.87 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 496,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

23/2563 สายทางบานหนองตาอุด   หมูที่ 12    ตําบลบึงมะลู - 496,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองตอนาเจริญ  หมูที่ 7   ตําบลเมือง ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรลักษ     จังหวัดศรีสะเกษ

24 62117418646 6 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,000 499,011.87 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

24/2563 สายทาง บานคลองทราย   หมูที่ 7 ตําบลรุง-บานตามูล 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 4 ตําบลชํา อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

25 62117418654 6 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 493,800 495,610.89 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 492,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

25/2563 สายทางบานหนองเดียงนอย   หมูที่ 2   ตําบลเมือง - 492,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองตาอุด    หมูที่ 12  ตําบลลบึงมะลู ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ

26 62117418660 6 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,000       497,231.79 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 496,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

26/2563 สายทางบานดูตะวันออก    หมูที่ 8  ตําบลขุนหาญ - 496,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานตาเอกใหม หมูที่ 8 ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

27 62117418663 6 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,000 497,259.30 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 496,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

27/2563 สายทางบานภูทองตะวันตก   หมูที่ 8   ตําบลภูฝาย - 496,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 บานหนองใหม หมูที่ 4  ตําบลไพร  อําเภอขุนหาญ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

28 62117418666 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,855.66 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

28/2563 บานโนนแย(หอยฮองเอียน) หมูที่ 7 ตําบลหญาปลอง - 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานเพียนามเหนือ หมูที่ 9 ตําบลหนองไผ  อําเภอเมือง ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

29 62117392986 6 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางตําบล 496,400 495,302.99 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 494,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

29/2563 สายทางบานสามแยก หมูที่ 11 ตําบลกุดเสลา-บานตาเครือ 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 4 - บานขนุน หมูที่ 1 ตําบลขนุน อําเภอกันทรลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

30 62117403544 6 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางตําบล 499,400 498,348.10 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

28/2563 สายทางบานทาพระ   หมูที่  7   ตําบลภูเงิน   อําเภอ 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

กันทรลักษ  - บานสรางเม็ก หมูที่ 6  ตําบลหนองฮาง ตรงตามประกาศ

อําเภอเบญจลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ

31 62117390407 6 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,900 498,760.93 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

28/2563 สายทางบานหนองแสง  หมูที่ 13  ตําบลสังเม็ก 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรลักษ -บานโนนสําโรง หมูที่ 5 ตําบลทาคลอ ตรงตามประกาศ

อําเภอเบญจลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

32 62117394818 6 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,900 495,760.93 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

28/2563 บานคําบอน   หมูที่ 8     ตําบลสวนกลวย    อําเภอ 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

กันทรลักษ - บานหวยน้ําทิพย  หมูที่ 11 ตําบลทาคลอ ตรงตามประกาศ

อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

33 62117402891 6 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,600 497,478.86 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 496,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

28/2563 บานซําผักแวน  หมูที่ 9  ตําบลภูเงิน  อําเภอกันทรลักษ - 496,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานสรางเม็ก  หมูที่ 6    ตําบลหนองฮาง ตรงตามประกาศ

อําเภอเบญจลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

34 62117416152 6 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,900 498,271.33 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

28/2563 สายทางบานหวย  หมูที่  7   ตําบลสิ - บานโนนแดง 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่7 ตําบลโพธิ์วงศ  อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

35 62117390569 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,200 499,269.37 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 498,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

28/2563 บานโนนยาง  หมูที่ 7  ตําบลโพธิ์ - บานรองเกา   498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 12   ตําบลโนนคอ    อําเภอโนนคูณ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

36 62117390606 6 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,200 499,269.37 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 498,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

28/2563 บานหนองปลาเข็งเหนือ   หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ - 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานผักขะยานอย หมูที่ 9  ตําบลบก  อําเภอโนนคูณ    ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

37 62117390638 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,200       499,269.37 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 498,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

37/2563 บานกอนเสา   หมูที่  3  ตําบลหนองกุง  อําเภอโนนคูณ 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ-เขตอําเภอสําโรง  จังหวัดอุบลราชธานี ตรงตามประกาศ

38 62117413001 9 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,000       497,552.91 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 496,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

38/2563 สายทางบานทุงกอก หมูที่ 5  ตําบลตระกาจ-ทางหลวง 496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

แผนดินหมายเลข24 อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

39 62117413235 9 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,000       497,552.91 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 496,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

39/2563 สายทางบานหนองคัน หมูที่ 4 -บานตาเกษ  หมูที่ 7 496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลจานใหญ-เขตตําบลน้ําออม  อําเภอกันทรลักษ  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

40 62117413487 9 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,000       497,552.91 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 496,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

40/2563 สายทางบานกุดปลาขาว   หมูที่ 12   ตําบลน้ําออม  - 496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานชําโพธิ์  หมูที่ 5 ตําบลจานใหญ  อําเภอกันทรลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

41 62117413716 9 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,000 498,761       เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 497,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

41/2563 สายทางบานหัวทด หมูที่ 7 ตําบลเสาธงชัย -บานโนนดู 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 4    ตําบลบึงมะลู   อําเภอกันทรลักษ  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

42 62117414013 9 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 496,000       495,711.88 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 494,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

42/2563 สายทางบานโนนศิริ   หมูที่  7   ตําบลบึงมะลู - 494,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 บานโนนใหญ  หมูที่ 3  ตําบลเมือง  อําเภอกันทรลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

43 62117390625 9 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,900 498,760.93 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 497,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

43/2563 สายทางบานโคกเจริญ  หมูที่ 6 - โรงเรียนดงรักวิทยา   497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลละลาย   อําเภอกันทรลักษ     จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

44 62117418673 9 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,900 498,731.37 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 497,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

44/2563 สายทางบานเพียนาม หมูที่  3    ตําบลหนองไผ  - 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 226   อําเภอเมือง ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

45 62117403159 9 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,900 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 497,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

45/2563 สายทางบานน้ําเกลี้ยง   หมูที่  6  ตําบลน้ําเกลี้ยง  -    497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลรุงระวี  อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

46 62117421774 9 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,500 497,854.41 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 496,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

46/2563 สายทางบานบิงใต  หมูที่  11   ตําบลดองกําเม็ด - 496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานตาเสก  หมูที่ 2   ตําบลตะเคียน   อําเภอขุขันธ    ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

47 62117422179 9 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,300 497,577.81 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 496,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

47/2563 สายทางบานบก  หมูที่ 10  ตําบลลมศักด์ิ -บานเรียม   496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่5 ตําบลหวยเหนือ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

48 62117418695 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,500 497,854.41 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 496,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

48/2563 บานจะกง  หมูที่ 2   ตําบลจะกง  อําเภอขุขันธ    - 496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองอารี   หมูที่ 1   ตําบลดินแดง  อําเภอไพรบึง ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

49 62117418696 9 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,300 497,577.81 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 496,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

49/2563 สายทางบานทะลอก หมูที่ 3  ตําบลใจดี - บานบิง  496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2    ตําบลดองกําเม็ด    อําเภอขุขันธ  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

50 62117415841 9 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสาย 499,300       497,577.81 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 496,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

50/2563 ทางบานเรียม หมูที่ 5 ตําบลหวยเหนือ - บานสนวน 496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 10    ตําบลสะเดาใหญ   อําเภอขุขันธ  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

51 62117415949 9 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,300 497,577.81 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 496,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

51/2563 สายทางบานอรุณพัฒนา  หมูที่ 8- บานตาทึง  หมูที่11  496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหัวเสือ  -  บานอํานาจเจริญ   หมูที่  11   ตําบล ตรงตามประกาศ

สําโรงตาเจ็น  อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ

52 62117416031 9 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,300 497,577.81 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 496,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

52/2563 สายทางบานภูมิสวงษ หมูที่ 12- บานประปุน หมูที่ 7 496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหัวเสือ  -   บานอํานาจเจริญ   หมูที่  11  ตรงตามประกาศ

ตําบลสําโรงตาเจ็น  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

53 62117416089 9 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,900       498,271.33 เฉพาะเจาะจง หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 497,000         หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

53/2563 สายทางบานหนองใหญ    หมูที่  4    ตําบลไพร   497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุนหาญ - บานกลวย   หมูที่ 8  ตําบลสระเยาว ตรงตามประกาศ

อําเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ

54 62117418574 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,238.24 เฉพาะเจาะจง หจก.บาสกันทรารมย หจก.บาสกันทรารมย 498,000 หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

54/2563 บานหนองกุง    หมูที่ 9    ตําบลเหลากวาง   อําเภอ 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

โนนคูณ - บานกุดผักหนาม  หมูที่ 7  ตําบลหนองฮาง ตรงตามประกาศ

อําเภอเบญจลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ

55 62117418581 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,238.24 เฉพาะเจาะจง หจก.บาสกันทรารมย หจก.บาสกันทรารมย 498,000 หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

55/2563 สายทางบานโพธิ์ หมูที่ 1  ตําบลโพธิ์ - บานโนนสวรรค 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 10   ตําบลเหลากวาง    อําเภอโนนคูณ  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

56 62117418587 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,238.24 เฉพาะเจาะจง หจก.บาสกันทรารมย หจก.บาสกันทรารมย 498,000 หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

56/2563 บานนามอง  หมูที่ 2  -  บานหนองสนมใต  หมูที่ 11 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลเหลากวาง - เขตตําบลโพธิ์   อําเภอโนนคูณ   ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

57 62117412607 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,363.67 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

57/2563 บานหนองแข    หมูที่ 16   ตําบลพรหมสวัสดิ์    497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอพยุห  - บานจังเอิญ  หมูที่ 3   ตําบลสุขสวัสดิ์ ตรงตามประกาศ

อําเภอไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ

58 62117418451 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,600       499,688.35 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 498,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

58/2563 บานไฮ  หมูที่ 7   ตําบลพิมายเหนือ  - บานกระโดน 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 12    ตําบลหนองเชียงทูน   อําเภอปรางคกู    ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

59 62117418473 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,688.35 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 498,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

59/2563 บานทุงมอง หมูทื่  11  ตําบลสมอ - บานหนองเชียงทูน 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 5   ตําบลหนองเชียงทูน   อําเภอปรางคกู   ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

60 62117418489 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,688.35 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 498,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

60/2563 บานสมอ  หมูที่ 2 ตําบลสมอ - บานโคกสูง  หมูที่ 9 - 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองตลาด หมูที่ 8 ตําบลโพธิ์ศรี  อําเภอปรางคกู ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

61 62117387728 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,363.67 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

61/2563 บานโนนเจริญ(กระหวัน)หมูที่ 5  ตําบลพรหมสวัสดิ์ - 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลพยุห   อําเภอพยุห  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

62 62117388049 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,100.88 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 498,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

62/2563 บานกันตรุม หมูที่ 6 -ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2111 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(พยุห - ขุนหาญ) ตําบลปราสาทเยอ    อําเภอไพรบึง ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

63 62117389016 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,100.88 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 498,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

63/2563 บานปราสาทเยอเหนือ   หมูที่ 1  ตําบลปราสาทเยอ  - 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโพนปลัด   หมูที่ 1  ตําบลสุขสวัสดิ์  อําเภอไพรบึง ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

64 62117389157 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,100.88 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 498,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

64/2563 บานติ้ว  หมูที่ 6  ตําบลไพรบึง  อําเภอไพรบึง   - 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลพิงพวย   อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

65 62117389269 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

65/2563 บานกราม  หมูที่ 2 ตําบลไพร- ทางหลวงหมายเลข 24 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(โชคชัย - เดชอุดม) อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

66 62117389378 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

66/2563 บานสนามแจง หมูที่ 8  -   บานหนองใหญ  หมูที่ 4 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลไพร   อําเภอขุนหาญ   -  เขตตําบลพิงพวย   ตรงตามประกาศ

อําเภอศรีรัตนะ    จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

67 62117389467 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

67/2563 บานโนนปญญา  หมูที่  11 ตําบลไพร อําเภอขุนหาญ- 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลพิงพวย   อําเภอศรีรัตนะ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

68 62117389602 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

68/2563 บานโนนสะอาด  หมูที่  10  ตําบลไพร อําเภอขุนหาญ- 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลพิงพวย  อําเภอศรีรัตนะ    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

69 62117389662 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

69/2563 บานหนองจิก  หมูที่ 2 ตําบลภูฝาย - เขตตําบลโพธิ์วงศ 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

70 62117393688 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

70/2563 บานบก  หมูที่ 3 ตําบลโพธิ์กระสังข   อําเภอขุนหาญ - 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลปรือใหญ   อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

71 62117394249 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

71/2563 บานขาง  หมูที่7 ตําบลกันทรอม-เขตตําบลโพธิ์กระสังข 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

72 62117389758 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

72/2563 บานคลองคํา  บานหนองจิก  หมูที่ 2   ตําบลภูฝาย  - 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

73 62117418663 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 497,259.30 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

73/2563 บานภูทองตะวันตก  หมูที่  8   ตําบลภูฝาย   497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุนหาญ -  เขตตําบลภูเงิน   อําเภอกันทรลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

74 62117390092 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,866.87 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

74/2563 บานซําสะโหมง หมูที่ 7   ตําบลไพร  อําเภอขุนหาญ - 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 เขตตําบลพิงพวย  อําเภอศรีรัตนะ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

75 62117394635 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

75/2563 บานโนนแดง  หมูที่  7 -  บานโนนสันติสุข  หมูที่ 8  497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 ตําบลโพธิ์วงศ  -   เขตตําบลไพร   อําเภอขุนหาญ  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ 

76 62117395260 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

76/2563 บานอาราง หมูที่ 1  - บานโนนสวรรค   หมูที่ 12 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลพราน  -  เขตตําบลสิ    อําเภอขุนหาญ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ 

77 62117418566 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,363.67 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

77/2563 บานโนนสวาง   หมูที่ 15   ตําบลพรหมสวัสดิ์ 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 อําเภอพยุห  -   บานเขวา    หมูที่ 2  ตําบลสุขสวัสดิ์ ตรงตามประกาศ

 อําเภอไพรบึง    จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

78 62117418582 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000 หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

78/2563 บานหนองประดิษฐ  หมูที่  5   ตําบลโพธิ์กระสังข  - 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

  เขตตําบลกันทรอม   อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

79 62117386947 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,497.52 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 497,000         หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

79/2563 บานดวนใหญ   หมูที่ 11 -    หนองเชียงแมว  497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลดวนใหญ  -  เขตตําบลวังหิน   อําเภอวังหิน    ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

80 62117387232 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000       499,497.52 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 498,000         หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

80/2563 บานโนนดู    หมูที่ 7  -  บานโนนสูง   หมูที่ 5   498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลดวนใหญ  อําเภอวังหิน  -  เขตตําบลโนนเพ็ก ตรงตามประกาศ

อําเภอพยุห    จังหวัดศรีสะเกษ

81 62117387530 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,493.95 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 498,000         หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

81/2563 บานขาม หมูที่ 1  ตําบลหนองอึ่ง   อําเภอราษีไศล   - 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหัวชาง หมูที่ 1  ตําบลหัวชาง อําเภออุทุมพรพิสัย ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

82 62117418467 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,200 499,252.54 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 498,000         หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

82/2563 บานน้ําเกลี้ยง หมูที่ 1 ตําบลน้ําเกลี้ยง - บานโนนชมภู 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 10 ตําบลคูบ  อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

83 62117418596 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,400 499,497.86 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 498,000         หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

83/2563 บานหนองทามนอย  หมูที่ 7    ตําบลคําเนียม  -   498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโพธิ์ลังกา หมูที่ 6,11  -   บานหนองกี่ หมูที่ 7 ตรงตามประกาศ

ตําบลยาง    อําเภอกันทรารมย    จังหวัดศรีสะเกษ

84 62117418601 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,088.84 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 498,000         หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

84/2563 บานหนองถม หมูที่ 3  ตําบลดู -บานสวนฝาย  หมูที่ 5 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลผักแพว  อําเภอกันทรารมย   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

85 62117418609 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,088.84 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 498,000         หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

85/2563 บานหนองถม หมูที่ 3 - บานคลอ  หมูที่ 2,7 ตําบลดู- 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลหนองบัว อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

86 62117418394 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000       499,493.95 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 498,000         หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

86/2563 บานบึงหมอก  หมูที่ 9  ตําบลสมปอย  - เขตตําบลไผ 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

87 62117390814 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,493.95 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 498,000         หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

87/2563 บานอุมแสง   หมูที่ 7   บานดอนขี้มอด  หมูที่ 10 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลดู - บานสะแบงตาก   หมูที่ 6 ตําบลจิกสังขทอง ตรงตามประกาศ

อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ

88 62117392739 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,450.69 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 498,000         หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

88/2563 บานกระเดา  หมูที่ 12 ตําบลดู - บานหนองโงง หมูที่7 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหวานคํา   อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

89 62117393228 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,493.95 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 498,000         หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

89/2563 บานหนองโงง    หมูที่ 7   ตําบลหวานคํา      อําเภอ 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ราษีไศล -  เขตตําบลสงยาง   อําเภอมหาชนะชัย   ตรงตามประกาศ

 จังหวัดยโสธร

90 62117393473 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,493.95 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 498,000         หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

90/2563 บานดวนนอย หมูที่ 4  ตําบลเมืองแคน-บานคูสระนอย 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 7  ตําบลไผ   อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

91 62117418425 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,493.95 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 498,000         หจก.ทีแอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

91/2563 บานยาง  หมูที่ 7   ตําบลเมืองแคน - บานดอนมวง  498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 3 ตําบลหวานคํา อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

92 6211412723 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,500 499,507.37 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิรินภา การชาง หจก.ศิรินภา การชาง 498,000         หจก.ศิรินภา การชาง เปนผูเสนอราคา

92/2563 บานใหมไทยเจริญ หมูที่ 15 - บานโนนแกว หมูที่ 13 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลธาตุ - บานตาตวด   หมูที่ 16   ตําบลบุสูง ตรงตามประกาศ

อําเภอวังหิน    จังหวัดศรีสะเกษ

93 62117412863 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,500 499,507.37 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิรินภา การชาง หจก.ศิรินภา การชาง 498,000         หจก.ศิรินภา การชาง เปนผูเสนอราคา

93/2563 บานโคกสมบูรณ หมูที่ 8   ตําบลบอแกว - บานหนอง 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

นาโพธิ์  หมูที่ 6    ตําบลดวนใหญ   อําเภอวังหิน  ตรงตามประกาศ

 จังหวัดศรีสะเกษ

94 62117413022 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,500 499,507.37 เฉพาะเจาะจง หจก.ศิรินภา การชาง หจก.ศิรินภา การชาง 498,000         หจก.ศิรินภา การชาง เปนผูเสนอราคา

94/2563 บานดวนใหญ   หมูที่ 16  -   คลองอีสานเขียว   498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลดวนใหญ   อําเภอวังหิน  -  เขตตําบลโนนเพ็ก  ตรงตามประกาศ

อําเภอพยุห   จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

95 62117385727 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,000 497,817.76 เฉพาะเจาะจง หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 496,000 หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

95/2563 บานหนองนกเขียน หมูที่ 3  ตําบลหนองงูเหลือม  - 496,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานเสียวเหนือ หมูที่12  ตําบลเสียว อําเภอเบญจลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

96 62117386208 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,995.28 เฉพาะเจาะจง หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 498,000 หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

96/2563 บานหนองบัวใหญใต  หมูที่14 -ทางหลวงหมายเลข 24 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองหวา   อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

97 62117386485 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,995.28 เฉพาะเจาะจง หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 498,000 หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

97/2563 บานหนองคับคา  หมูที่ 3 -บานหนองบักโทน  หมูที่ 4 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 ตําบลทาคลอ   -  เชื่อมเขตตําบลหนองหวา   ตรงตามประกาศ

อําเภอเบญจลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

98 62117418483 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,200 499,252.54 เฉพาะเจาะจง หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 498,000 หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

98/2563 บานโนนงาม หมูที่  4  ตําบลรุงระวี  -   บานทุงสวาง 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 หมูที่ 7   ตําบลละเอาะ   อําเภอน้ําเกลี้ยง ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

99 62117418564 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,200 499,252.54 เฉพาะเจาะจง หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 498,000 หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

99/2563 บานหนองระไง  หมูที่  7  ตําบลรุงระวี  - เขตตําบล 498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

น้ําเกลี้ยง     อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

100 62117385157 9 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,238.24 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนโชติการโยธา หจก.ธนโชติการโยธา 498,000         หจก.ธนโชติการโยธา เปนผูเสนอราคา

100/2563 บานเหมือดแอ    หมูที่ 14      ตําบลหนองกุง - 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานเหลาเชือก หมูที1่0 ตําบลโนนคอ  อําเภอโนนคูณ  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

101 62117384778 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,238.24 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนโชติการโยธา หจก.ธนโชติการโยธา 498,000         หจก.ธนโชติการโยธา เปนผูเสนอราคา

101/2563 บานหนองมะเกลือ หมูที่ 3  ตําบลโนนคอ - บานหนอง 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สนม    หมูที่ 1    ตําบลเหลากวาง   อําเภอโนนคูณ   ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

102 62117385448 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,803.07 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนโชติการโยธา หจก.ธนโชติการโยธา 498,000         หจก.ธนโชติการโยธา เปนผูเสนอราคา

102/2563 บานหยอด  หมูที่ 3  ตําบลเหลากวาง - เขตตําบลโพธิ์ 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอโนนคูณ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

103 62117402779 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,633.42 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธเอส เจ เอล หจก.ขุขันธเอส เจ เอล 498,000         หจก.ขุขันธเอส เจ เอล เปนผูเสนอราคา

103/2563 บานเขื่อนชาง หมูที่ 15   ตําบลสังเม็ก  - บานทุงขนวน 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 1    ตําบลสวนกลวย    อําเภอกันทรลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

104 62117403091 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,687.67 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธเอส เจ เอล หจก.ขุขันธเอส เจ เอล 498,000         หจก.ขุขันธเอส เจ เอล เปนผูเสนอราคา

104/2563 บานทาสวางสามัคคี  หมูที่  9   ตําบลโนนสําราญ  - 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนเปอย หมูที่10 ตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

105 62117392986 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,687.67 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธเอส เจ เอล หจก.ขุขันธเอส เจ เอล 498,000         หจก.ขุขันธเอส เจ เอล เปนผูเสนอราคา

105/2563 บานขนุน  หมูที่ 1  ตําบลขนุน   -  บานสรางศาลา 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่  10      ตําบลสังเม็ก    อําเภอกันทรลักษ    ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

106 62117403535 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,687.67 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธเอส เจ เอล หจก.ขุขันธเอส เจ เอล 498,000         หจก.ขุขันธเอส เจ เอล เปนผูเสนอราคา

106/2563 บานนาขนวน  หมูที่ 5  ตําบลขนุน  -  บานโนนคูณ 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 14    ตําบลกุดเสลา    อําเภอกันทรลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

107 62117403942 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,687.67 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธเอส เจ เอล หจก.ขุขันธเอส เจ เอล 498,000         หจก.ขุขันธเอส เจ เอล เปนผูเสนอราคา

107/2563 บานนาขนวน หมูที่ 5  ตําบลขนุน  -  บานซะวาซอ 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 9   ตําบลกุดเสลา   อําเภอกันทรลักษ   ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

108 62117404004 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,687.67 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธเอส เจ เอล หจก.ขุขันธเอส เจ เอล 498,000         หจก.ขุขันธเอส เจ เอล เปนผูเสนอราคา

108/2563 บานหนองคงคา  หมูที่ 10  ตําบลขนุน  - บานโนนศิริ 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 7   ตําบลบึงมะลู    อําเภอกันทรลักษ   ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

109 62117389621 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000 499,450.69 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 498,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

109/2563 บานยาง  หมูที่ 6  ตําบลเมืองแคน - บานเมี่ยง หมูที่ 4 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลไผ    อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

110 62117390101 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000       499,450.69 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 498,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

110/2563 บานเมื่ยง หมูที่ 4 -บานหนองดุม  หมูที่ 3  ตําบลไผ - 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานบึงหมอก  หมูที่ 9  ,หมูที่ 16    ตําบลสมปอย ตรงตามประกาศ

อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ

111 62117390353 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,000       499,493.95 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 498,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

111/2563 บานเมืองแคน หมูที่ 1  ตําบลเมืองแคน  -  บานหนอง 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

คางไฟ   หมูที่ 9  ตําบลหวานคํา   อําเภอราษีไศล    ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ 

112 62117404135 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,700 499,748.32 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 498,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

112/2563 บานหนองอีหล่ําใหม หมูที่ 10    ตําบลหมากเขียบ   - 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานซํา หมูที่ 1 ตําบลซํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

113 62117404404 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,700 499,763.20 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 498,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

113/2563 บานจั่น หมูที่ 14 - บานนา(บานหนองนาเทิง)  หมูที่ 9 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลซํา-เขตตําบลทุม  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

114 62117404661 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,700 499,748.32 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 498,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

114/2563 บานแทง (บานทานตะวัน)  หมูที่ 6  -  บานปาสะแบง 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 7   ตําบลซํา  อําเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

115 62117407106 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,128.22 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 497,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

115/2563 บานจะกง  หมูที่ 2   ตําบลจะกง  อําเภอขุขันธ    -  497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองอารี   หมูที่ 1   ตําบลดินแดง  อําเภอไพรบึง ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

116 6211740738 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,900       499,966.17 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 498,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

116/2563 บานชําแระเหนือ  หมูที่ 11    ตําบลหวยเหนือ  -  498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานตาเสก   หมูที่ 2    ตําบลตะเคียน   อําเภอขุขันธ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

117 62117390670 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 495,500 539,489.15 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 494,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

117/2563 บานเปาะ  หมูที่ 1  หมูที่ 2 , หมูที่ 3   ตําบลบึงบูรพ 494,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 อําเภอบึงบูรพ  -    บานหวย  หมูที่ 3    ตําบลบัวหุง ตรงตามประกาศ

อําเภอราษีไศล    จังหวัดศรีสะเกษ

118 62117390745 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 495,500 539,489.15 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 494,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

118/2563 บานโนนแดง   หมูที่ 5  ตําบลเปาะ   อําเภอบึงบูรพ  - 494,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

119 62117390776 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,300 497,331.05 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 496,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

119/2563 บานนาสวน  หมูที่ 6  ตําบลบึงบูรพ  อําเภอบึงบูรพ - 496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองผือ   หมูที่ 12      ตําบลเสียว  ตรงตามประกาศ

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ   จังหวัดศรีสะเกษ

120 62117408196 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,800 499,807.75 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 498,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

120/2563 บานโนนสาวสวย หมูที่4 ตําบลบึงบูรพ  อําเภอบึงบูรพ- 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหวย    หมูที่ 3  ตําบลบัวหุง   อําเภอราษีไศล  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

121 62117413210 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,900 495,369.44 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 494,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

121/2563 บานหมากยาง  หมูที่ 3  ตําบลเปาะ  อําเภอบึงบูรพ - 494,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองผือ หมูที8่  ตําบลเสียว  อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

122 62117413363 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,900       495,369.44 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 494,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

122/2563 บานโนนลาน  หมูที่ 1 ตําบลเปาะ  อําเภอบึงบูรพ - 494,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองเรือ    หมูที่  13     ตําบลเสียว ตรงตามประกาศ

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ    จังหวัดศรีสะเกษ

123 62117418668 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,900 497,973.83 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 496,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

123/2563 บานยางชุมนอย    หมูที่  9  ตําบลยางชุมนอย   - 496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนติ้ว  หมูที่ 5  ตําบลโนนคูณ อําเภอยางชุมนอย ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

124 62117417218 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,800 499,855.66 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 498,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

124/2563 บานโนน หมูที่ 5  ตําบลโพนขา-บานโนนอีปง  หมูที่ 8- 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโพนงัว   หมูที่ 10   ตําบลหนองแกว   อําเภอเมือง ตรงตามประกาศ

ศรีสะเกษ    จังหวัดศรีสะเกษ

125 62117417267 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,700 499,766.93 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 498,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

125/2563 บานโพธิ์ หมูที่ 2 -บานซํา   หมูที่ 1  ตําบลซํา - 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่  4    ตําบลหนองครก    อําเภอเมืองศรีสะเกษ    ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

126 62117417370 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,700       499,776.93 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 498,000         หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

126/2563 บานโนน  หมูที่ 5 ตําบลโพนขา   -  เขตตําบลตะดอบ 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

127 62117392797 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 497,400       497,490.06 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน 496,000         หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน เปนผูเสนอราคา

127/2563 บานดานกลาง   หมูที่ 1    ตําบลภูผาหมอก สตรัคชั่น สตรัคชั่น สตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ - บานโคกสะอาด 496,000 ตรงตามประกาศ

หมูที่ 1   ตําบลโคกสะอาด     อําเภอน้ําขุน 

จังหวัดอุบลราธานี

128 62117384092 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,700 499,714.67 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน 498,000         หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน เปนผูเสนอราคา

128/2563 บานดานเหนือ  หมูที่ 3     ตําบลภูผาหมอก  - สตรัคชั่น สตรัคชั่น สตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนเหลื่อม   หมูที่ 6     ตําบลโนนสําราญ 498,000 ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรลักษ      จังหวัดศรีสะเกษ 



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

129 62117417465 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทาง 499,400 495,662.10 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน 494,000         หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน เปนผูเสนอราคา

129/2563  Para Asphaltic Concrete   (ปูบน  Tack  Coat) สตรัคชั่น สตรัคชั่น สตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานหนองเวียง หมูที่ 9 494,000 ตรงตามประกาศ

ตําบลทุงไชย - บานหลักปาย หมูที่ 8 ตําบลหนองหาง

อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

130 62117417546 11 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,100 497,395.02 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน 496,000         หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน เปนผูเสนอราคา

130/2563 สายทางบานทุงไชย หมูที่  3  ตําบลทุงไชย  - เชื่อมเขต สตรัคชั่น สตรัคชั่น สตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโคกจาน   อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 496,000 ตรงตามประกาศ

131 62117418417 11 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,200 496,497.77 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน 495,000         หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน เปนผูเสนอราคา

131/2563 สายทางบานโนนใหญ    หมูที่ 5   ตําบลโพธิ์ชัย สตรัคชั่น สตรัคชั่น สตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภออุทุมพรพิสัย-บานสะเดา  หมูที่ 4 ตําบลหนองไผ 495,000 ตรงตามประกาศ

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

132 62117390143 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,633.42 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน 498,000         หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอน เปนผูเสนอราคา

132/2563 บานกระหวัน  หมูที่5 ตําบลโนนสําราญ-บานโนนเปอย สตรัคชั่น สตรัคชั่น สตรัคชั่น ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 10    ตําบลบึงมะลู    อําเภอกันทรลักษ  498,000 ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

133 6211741264 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,600 499,687.67 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000         หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

133/2563 บานหนองตาสา   หมูที่ 14     ตําบลจานใหญ 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรลักษ - บานไผหนองแคน   หมูที่ 2 ตรงตามประกาศ

ตําบลหนองฮาง   อําเภอเบญจลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ 



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

134 62117416866 11 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,000 496,884 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 495,000         หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

134/2563 สายทางบาน กุดปลาขาว หมูที่ 12 ตําบลน้ําออม  - 495,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานจานใหญ     หมูที่ 1    ตําบลจานใหญ ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรลักษ      จังหวัดศรีสะเกษ

135 62117424988 11 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,000 496,884 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 495,000         หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

135/2563 สายทางบาน  หนองตาสา หมูที่ 14 ตําบลจานใหญ - 495,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโคก หมูที่ 1 ตําบลตระกาจ   อําเภอกันทรลักษ  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

136 62117412344 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000       498,434.93 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000         หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

136/2563 บานดองกําเม็ด  หมูที่5  ตําบลดองกําเม็ด-บานหวย 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่1 ตําบลหวยเหนือ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

137 62117412556 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,434.93 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000         หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

137/2563 บานคลองสุด  หมูที่ 10  ตําบลหัวเสือ - บานฮองธาตุ 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 8  ตําบลกฤษณา อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

138 62117418508 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,300 498,387.87 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000         หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

138/2563 บานกระเต็ล   หมูที่11   ตําบลผักไหม    อําเภอหวย 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หวยทับทัน - เขตตําบลสวาย(บานสนิท) ตรงตามประกาศ

อําเภอปรางคกู   จังหวัดศรีสะเกษ

139 62117395025 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000       498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000         หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

139/2563 บานทุงเลน  หมูที่ 7  ตําบลพราน -  บานตําหนักไทร 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 7   ตําบลบักดอง   อําเภอขุนหาญ    ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ 



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

140 62117403369 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,300 498,387.87 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000         หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

140/2563 บานผือ  หมูที่ 9 ตําบลจานแสนไชย - บานโนนแถลง  497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 11 (บานฝากหนองสะมอน) ตําบลเมืองหลวง ตรงตามประกาศ

141 62117403487 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,800 499,875.51 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000         หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

141/2563 บานเมืองหลวง   หมูที่ 1    บานออ  หมูที่ 7     498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลเมืองหลวง  อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

142 62117404957 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,800 499,811.73 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

142/2563 บานหนองสาด หมูที่  4   ตําบลหนองครก - บานโพธิ์ 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2  ตําบลซํา  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

143 62117405361 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,800 499,855.66 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

143/2563 บานน้ําคํา หมูที่ 6 ตําบลน้ําคํา - เขตตําบลหญาปลอง 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

144 62117405684 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 499,800 499,811.73 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 498,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

144/2563 บานโนนสังข หมูที่ 9  ตําบลโพนเขวา อําเภอเมือง 498,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(เสนสามแยกวัดโนนกุดหลมเมืองไปทาชาง) - ตรงตามประกาศ

เขตอําเภอกันทรารมย     จังหวัดศรีสะเกษ

145 62117408576 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,300 498,393.30 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

145/2563 บานไพรพัฒนา หมูที่3 ตําบลไพรพัฒนา - บานพนมชัย 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานพนมชัย   หมูที่ 5    ตําบลหวยตามอญ    ตรงตามประกาศ

อําเภอภูสิงห   จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

146 62117409488 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,300 498,368.58 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

146/2563 บานไพรพัฒนาตะวันออก หมูที่ 10 ตําบลไพรพัฒนา - 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตถนนลาดยาง(สายบานทางสายลวด - บานพนมชัย ) ตรงตามประกาศ

ตําบลหวยตามอญ  อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ

147 62117410504 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,200 498,286.41 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

147/2563 บานหนองเขียน  หมูที่ 4 - บานตามอญ  หมูที่  8 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหวยตามอญ - เขตถนนลาดยาง(สายบานละลม - ตรงตามประกาศ

ชองสะงํา)  ตําบลหวยตามอญ    อําเภอภูสิงห 

จังหวัดศรีสะเกษ

148 "62117389902 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

148/2563 บานโนนไทยเจริญ หมูที่  6   บานกุดนาแกว  หมูที่ 3 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลภูฝาย  อําเภอขุนหาญ  -  บานระโยง หมูที่ 5 ตรงตามประกาศ

ตําบลกระแซง  อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

149 62117389970 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

149/2563  โรงเรียนกุดนาแกว   หมูที่ 3   ตําบลภูฝาย  อําเภอ 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ขุนหาญ - บานระโยง  หมูที่ 5     ตําบลกระแซง    ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ

150 62117418528 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

150/2563 บานกันทรอม หมูที่ 1 ตําบลกันทรอม -น้ําตกซําไทร 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

151 62117412781 11 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางตําบล 498,400 497,321.91 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 496,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

151/2563 สายทางบานพราน  หมูที่ 4    ตําบลหวยเหนือ   - 496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานนิคมซอยศูนย    หมูที่ 8   ตําบลหนองฉลอง ตรงตามประกาศ

อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ

152 62117418566 11 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,300 497,321.91 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 496,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

152/2563 ทางบานเกษนาคอ   หมูที่  10  ตําบลปรือใหญ   496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุขันธ    -   บานโนนสวรรค  หมูที่ 6  ตรงตามประกาศ

ตําบลโคกตาล    อําเภอภูสิงห     จังหวัดศรีสะเกษ

153 62117418633 11 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,500       497,854.41 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 496,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

153/2563 สายทางบานบก  หมูที่ 6  ตําบลหัวเสือ   - บานเสลา 496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 6    ตําบลโคกเพชร    อําเภอขุขันธ  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

154 62117414359 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

154/2563 บานตานวน (ถนนริมคลองหวยตาจ)ู   หมูที่ 3  497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลกันทรอม   อําเภอขุนหาญ -เขตตําบลปรือใหญ ตรงตามประกาศ

อําเภอขุขันธ    จังหวัดศรีสะเกษ

155 62117414571 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

155/2563 บานตานวน(อางหวยตาจู)  หมูที่ 3   ตําบลกันทรอม 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุนหาญ  -  เขตเพาะพันธุ  สัตวปาจุฬาภรณ ตรงตามประกาศ

ตําบลปรือใหญ   อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

156 62117414754 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

156/2563 บานตานวน หมูที่  3   -  สนามกีฬาบานกันทรอม 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตะวันออก หมูที่ 9  ตําบลกันทรอม   อําเภอขุนหาญ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

157 62117414930 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

157/2563 บานกันทรอม (หนองศาลา) หมูที 1 -โรงเรียนกันทรอม 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

วิทยา ตําบลกันทรอม  -  เขตตําบลโพธิ์กระสังข     ตรงตามประกาศ

อําเภอขุนหาญ    จังหวัดศรีสะเกษ

158 62117415295 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

158/2563 บานกันทรอม(สํานักงานเทศบาลตําบลกันทรอม) 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่1 ตําบลกันทรอม  -  เขตตําบลโพธิ์กระสังข     ตรงตามประกาศ

อําเภอขุนหาญ    จังหวัดศรีสะเกษ

159 62117415493 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

159/2563 บานจองกอ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)    หมูที่ 2   ตําบล 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

กันทรอม - เขตตําบลโพธิ์กระสังข   อําเภอขุนหาญ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

160 62117415604 11 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทาง 498,000 498,910.83 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 497,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

160/2563 บานบก หมูที่ 3 ตําบลโพธิ์กระสังข   อําเภอขุนหาญ- 497,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลศรีตระกูล  อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

161 62117415735 11 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางตําบล 499,500 497,827.13 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 496,000         หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

161/2563 สายทางบานโคกระเวียง  หมูที่ 3    ตําบลขุนหาญ   - 496,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโคกพยอม   หมูที่ 4     ตําบลโพธิ์กระสังข   ตรงตามประกาศ

อําเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ

162 62117362991 11 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 497,800 496,672.54 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 495,000 หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

162/2563 สายทางบานรองอโศก หมูที่  15  ตําบลเมืองคง  - 495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ลําน้ํามูล   อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

163 62117363021 16 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 497,800 496,672 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 495,000 หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

163/2563 สายทางบานหนองบัวหลวง  หมูที่ 16 - บานโตงโตน  495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 4 - บานกอกแกว   หมูที่ 10  ตําบลหนองอึ่ง  ตรงตามประกาศ

อําเภอราษีไศล  -   เขตตําบลโคกหลาม     อําเภอ

อุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

164 62117363021 16 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,000 496,953.10 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 495,000 หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

164/2563 สายทางบานดาน หมูที่ 1   ตําบลดาน - สถานีสูบน้ํา 495,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอราษีไศล    จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

165 62117363122 16 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,000 497,160.97 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 496,000 หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

165/2563 สายทางบานตาดางโนนสูง  หมูที่ 5  - บานครั่งนอย 496,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 6 ตําบลโจดมวง  อําเภอศิลาลาด  - เขตตําบล ตรงตามประกาศ

จิกสังขทอง    อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

166 62117363172 16 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 497,000 495,968.63 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 494,000 หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

166/2563 สายทางบานขาม  หมูที่ 1  ตําบลกุง  อําเภอศิลาลาด - 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานมะยาง   หมูที่ 16    ตําบลหนองแค    ตรงตามประกาศ

อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ

167 62117363238 16 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 497,000 495,968.63 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 494,000 หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

167/2563 สายทางบานโจดนาหอม   หมูที่ 3  ตําบลคลีกลิ้ง 494,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  -  บานขาม ตรงตามประกาศ

ตําบลคูเมือง   อําเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร

168 62117363456 16 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,300 499,396.98 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 497,000 หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

168/2563 สายทางบานโนนสังข   หมูที่  8    ตําบลดาน  497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอราษีไศล   -  บานโนนสมบูรณ    หมูที่  2 ตรงตามประกาศ

ตําบลหนองบัวดง   อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ

169 62117418651 16 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,000 498,036.07 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 497,000 หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

169/2563 สายทางบานพะแนง หมูที่ 2   -  บานจาน   หมูที่ 1 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลจาน  - เขตตําบลผักแพว    อําเภอกันทรารมย   ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

170 62117419317 16 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,600 498,490.33 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 497,000 หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

170/2563 สายทางบานอาลัย   หมูที่  6    ตําบลจาน    อําเภอ 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

กันทรารมย -บานกะวัน   หมูที่ 8 - บานบาก หมูที่ 4 ตรงตามประกาศ

ตําบลตองปด  อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

171 62117419851 16 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,600 498,490.33 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 497,000 หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

171/2563 สายทางบานหนองทามนอย  หมูที่ 7 ตําบลคําเนียม - 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานกลวย   หมูที่ 4  ตําบลยาง   อําเภอกันทรารมย  ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

172 62117363665 16 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,600 497,493.85 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 496,000 หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

172/2563 สายทางบานชาดโง  หมูทื่  8   ตําบลโจดมวง 496,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ  -  บานขาม หมูที่5 ตรงตามประกาศ

ตําบลคูเมือง  อําเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร 

173 62117363691 16 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,600       498,621.91 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 497,000 หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

173/2563 สายทางบานหนองบัวหลน   หมูที่ 3  ตําบลโจดมวง 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอศิลาลาด   จังหวัดศรีสะเกษ -บานขาม  หมูที่ 5 ตรงตามประกาศ

ตําบลคูเมือง  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดศรีสะเกษ

174 62117420061 16 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,900 499,773.09 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 497,000 หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

174/2563 สายทางบานหนองคู  หมูที่ 4    ตําบลจาน - บานแก  497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่3   ตําบลหนองไฮ  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

175 62117402357 16 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 498,900 499,773.09 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 497,000 หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

175/2563 สายทางบานทุม  หมูที่ 2   ตําบลทุม - เขตตําบลจาน 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

176 62117421159 16 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,600 499,773.09 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 498,000 หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

176/2563 สายทางบานหนองไผ หมูที่ 5   ตําบลหนองไผ   -  498,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนแย     หมูที่ 7     ตําบลหญาปลอง  ตรงตามประกาศ

อําเภอเมือง    จังหวัดศรีสะเกษ

177 62117418657 17 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 499,600 498,490.33 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 497,000 หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

177/2563 สายทางบานติ้ว  หมูที่ 9    ตําบลจาน    อําเภอ 497,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

กันทรารมย  - บานกะวัน   หมูที่ 8   ตําบลตองปด ตรงตามประกาศ

อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ

178 62117418680 17 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง 498,800       480,050.84 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 479,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

178/2563 Para  Asphaltic Concrete(ปูบน Tack Coat) เชื่อม 479,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ระหวางตําบลสายทางบานหนองศาลา   หมูที่ 10  - ตรงตามประกาศ

บานเดื่อ   หมูที่ 4    ตําบลคลีกลิ้ง   อําเภอศิลาลาด

จังหวัดศรีสะเกษ-เขตตําบลคูเมือง  อําเภอมหาชนะชัย 

จังหวัดยโสธร 

179 62117418675 17 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง 499,800 480,833.74 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 479,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

179/2563 Para  Asphaltic Concrete(ปูบน Tack Coat) เชื่อม 479,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ระหวางตําบลสายทางบานดู    หมูที่ 11 - บานกอก  ตรงตามประกาศ

หมูที่ 14   ตําบลดู   -   บานมะฟก   หมูที่ 3

ตําบลจิกสังขทอง   อําเภอราษีไศล    จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

180 62117418687 17 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง 498,200 479,076.80 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 477,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

180/2563 Para  Asphaltic Concrete(ปูบน Tack Coat) เชื่อม 477,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ระหวางตําบลสายทางบานเชือก   หมูที่ 1   ตําบล ตรงตามประกาศ

จิกสังขทอง   อําเภอราษีไศล - บานโจดมวง หมูที่ 4

ตําบลโจดมวง    อําเภอศิลาลาด    จังหวัดศรีสะเกษ

181 62117363297 19 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง 494,900 475,929.30 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 474,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

181/2563 Para  Asphaltic Concrete(ปูบน Tack Coat) เชื่อม 474,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ระหวางตําบลสายทางบานแสนแกว หมูที่ 3 ตรงตามประกาศ

ตําบลหนองหมี  -  บานสรางป   หมูที่ 2 ตําบลสรางป 

อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ

182 62117363324 19 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง 494,400 475,692.76 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 473,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

182/2563 Para  Asphaltic Concrete(ปูบน Tack Coat) เชื่อม 473,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ระหวางตําบลสายทางบานโนนตุน   หมูที่ 7  ตําบล ตรงตามประกาศ

บัวหุง   -   ตําบลหนองแค    อําเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ

183 62117363340 19 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง 494,000 475,158.20 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 473,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

183/2563 Para  Asphaltic Concrete(ปูบน Tack Coat) เชื่อม 473,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ระหวางตําบลสายทางบานสมปอย   หมูที่ 15  - ตรงตามประกาศ

บานโก   หมูที่ 13    ตําบลสมปอย    อําเภอราษีไศล 

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

184 62117363358 19 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง 494,900 475,929.30 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 474,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

184/2563 Para  Asphaltic Concrete(ปูบน Tack Coat) เชื่อม 474,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ระหวางตําบลสายทางบานคูสระนอย หมูที่ 7 ตําบลไผ - ตรงตามประกาศ

ตําบลเมืองแคน  อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

185 62117363393 19 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง 498,900 475,158.20 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 474,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

185/2563 Para  Asphaltic Concrete(ปูบน Tack Coat) เชื่อม 474,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ระหวางตําบลสายทาบานมะฟก    หมูที่ 3   ตําบล ตรงตามประกาศ

จิกสังขทอง   อําเภอราษีไศล  - เขตอําเภอศิลาลาด 

จังหวัดศรีสะเกษ

186 62117418685 19 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง    โดยการปูผิวทาง 498,300 481,030.27 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 480,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

186/2563 Para  Asphaltic Concrete(ปูบน Tack Coat) เชื่อม 480,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ระหวางตําบลสายทางบานยาง   หมูที่  10    ตําบล ตรงตามประกาศ

เมืองแคน - บานน้ําออมนอย   หมูที่ 6  ตําบลหวานคํา

อําเภอราษีไศล    จังหวัดศรีสะเกษ

187 62117418689 19 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง    โดยการปูผิวทาง 499,900 480,361.26 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 479,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

187/2563 Para  Asphaltic Concrete(ปูบน Tack Coat) เชื่อม 479,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ระหวางตําบลสายทางบานสมปอย   หมูที่ 2   ตรงตามประกาศ

ตําบลสําโรง -  เขตตําบลอีหล่ํา   อําเภออุทุมพรพิสัย  

จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

188 62117418692 19 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง    โดยการปูผิวทาง 499,900 480,361.26 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 479,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

188/2563 Para  Asphaltic Concrete(ปูบน Tack Coat) เชื่อม 479,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ระหวางตําบลสายทางบานทุงสวาง    หมูที่ 6 ตรงตามประกาศ

ตําบลตาเกษ - บานโพธิ์ชัย  หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์ชัย -

บานรังแรง  หมูที่ 4 ตําบลรังแรง  อําเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ

189 62117418693 19 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง    โดยการปูผิวทาง 499,900 480,361.26 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 479,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

189/2563 Para  Asphaltic Concrete(ปูบน Tack Coat) เชื่อม 479,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ระหวางตําบลสายทางบานสมอ  หมูที่ 9  ตรงตามประกาศ

ตําบลโพธิ์ชัย - บานสรางแกว หมูที่11  ตําบลอีหล่ํา  

อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

190 62117363499 19 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนลาดยาง    โดยการปูผิวทาง 497,900       478,888.31 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 477,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

190/2563 Para  Asphaltic Concrete(ปูบน Tack Coat) เชื่อม 477,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ระหวางตําบลสายทางบานหนองแค หมูที่ 1 -บานตัง   ตรงตามประกาศ

หมูที่ 6   ตําบลหนองแค    อําเภอราษีไศล   - 

ทางหลวงชนบท  4029    จังหวัดศรีสะเกษ

191 62117363521 19 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง 499,800 468,572.14 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 467,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

191/2563 Para  Asphaltic Concrete(ปูบน Tack Coat) เชื่อม 467,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ระหวางตําบลสายทางบานมะฟก  หมูที่ 3 ตรงตามประกาศ

ตําบลจิกสังขทอง  - บานทาบอ  หมูที่ 6    ตําบลดู 

อําเภอราษีไศล     จังหวัดศรีสะเกษ



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

192 62117363730 19 ธ.ค. 62 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูผิวทาง 494,600 467,278.72 เฉพาะเจาะจง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 463,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

192/2563 Para  Asphaltic Concrete(ปูบน Tack Coat) เชื่อม 463,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ระหวางตําบลสายทางบานดาน หมูที่ 1   ตําบลดาน   ตรงตามประกาศ

อําเภอราษีไศล  -   บานหนองบัวดง   หมูที่ 6

ตําบลหนองบัวดง   อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ

193 62117194405 19 ธ.ค. 62 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง  Para   Asphaltic 1,000,000 999,027.97 ประกวดราคา หจก.รุงสิริบุญลักษณ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 930,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

193/2563 Concrete  ( ปูบนTack Coat) เชื่อมระหวางตําบล อิเล็กทรอนิกส หจก.ปญญาทรัพย กรุป หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 699,000 679,000 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สายทางบานดอนโก   หมูที่ 4  ตําบลยางชุมใหญ - (e-bidding) หจก.อธิษฐ 2009 คอนสตรัคชั่น ตรงตามประกาศ

บานลิ้นฟา   หมูที่ 1  ตําบลลิ้นฟา  อําเภอยางชุมนอย หจก.เอส โอ พี กรุป หจก.เรืองโรจน 23 800,000

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 679,000

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.เรืองโรจน 23

หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

หจก.สุริยาขนสงอุบล



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

194 62107347156 19 ธ.ค. 62 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Para   Asphaltic  3,994,400 3,852,439.37 ประกวดราคา บริษัท ทรายชลทิศ จํากัด บริษัท ทรายชลทิศ จํากัด 3,800,000 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

194/2563 Concrete( โดยวิธPีavement In- Place Recycling) อิเล็กทรอนิกส บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท หจก.เอส โอ พี กรุป 2,477,777 2,426,000                    ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานโคกระเวียง  หมูที่ 3 - (e-bidding) จํากัด หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,900,000 ตรงตามประกาศ

บานขุนหาญใต   หมูที่ 9 ตําบลขุนหาญ อําเภอขุนหาญ บริษัท นัม แพน ออโตพารท หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 2,499,000

จังหวัดศรีสะเกษ แอนด ดีไซน จํากัด คอนสตรัคชั่น

หจก.รุงสิริบุญลักษณ หจก.เรืองโรจน 23 2,580,000

หจก.ปญญาทรัพย กรุป หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง 2,674,000

หจก.อธิษฐ 2009 หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 2,426,000

หจก.เอส โอ พี กรุป หจก.สุริยาขนสงอุบล 3,774,000

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.เรืองโรจน 23

หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง

หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

บริษัท ส.การโยธา 1993จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

195 62107346774 20 ธ.ค. 62 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Para   Asphaltic 4,998,600 4,999,520.40 ประกวดราคา บริษัท ทรายชลทิศ จํากัด บริษัท ทรายชลทิศ จํากัด 4,900,000 หจก.ทาทรายรุงอรุณ เปนผูเสนอราคา

195/2563 Concrete  เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานเค็ง อิเล็กทรอนิกส บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 3,750,000 3,570,000                    ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 9  ตําบลจะกง  อําเภอขุขันธ - บานหนองอารี  (e-bidding) จํากัด หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 3,999,000 ตรงตามประกาศ

หมูที่ 1   ตําบลดินแดง   อําเภอไพรบึง หจก.รุงสิริบุญลักษณ คอนสตรัคชั่น

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ปญญาทรัพย กรุป หจก.ทาทรายรุงอรุณ 3,570,000

หจก.อธิษฐ 2009 หจก.เรืองโรจน 23 3,590,000

หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง 3,746,000

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.สุริยาขนสงอุบล 4,898,000

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.เรืองโรจน 23

หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง

หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

บริษัท ส.การโยธา 1993จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.พัณกมล กอสราง



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

196 62107345812 20 ธ.ค. 62 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Para   Asphaltic  4,999,000 4,991,360.47 ประกวดราคา บริษัท ทรายชลทิศ จํากัด บริษัท ทรายชลทิศ จํากัด 4,900,000 หจก.ทาทรายรุงอรุณ เปนผูเสนอราคา

196/2563 Concrete (โดยวิธPีavement In-Place Recycling) อิเล็กทรอนิกส บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท หจก.เอส โอ พี กรุป 3,177,777 3,144,000                    ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานโนนเพ็ก  หมูที่ 1 - (e-bidding) จํากัด หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 3,700,000 ตรงตามประกาศ

บานคอ  หมูที่ 3  ตําบลโนนเพ็ก  อําเภอพยุห  - หจก.รุงสิริบุญลักษณ หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 3,199,000

บานดวนใหญ  หมูที่ 1 ตําบลดวนใหญ  อําเภอวังหิน หจก.ปญญาทรัพย กรุป คอนสตรัคชั่น

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.อธิษฐ 2009 หจก.ทาทรายรุงอรุณ 3,144,000

หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น หจก.เรืองโรจน 23 3,340,000

หจก.เอส โอ พี กรุป หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง 3,610,000

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.สุริยาขนสงอุบล 4,890,000

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.เรืองโรจน 23

หจก.ท.ีเจ.เอ็น.เทรดด้ิง

หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

บริษัท ส.การโยธา 1993จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.ชางไทยการโยธา2018

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.พัณกมล กอสราง



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

e-gp /เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

197 62117194987 20 ธ.ค. 62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 966,600 937,554.62 ประกวดราคา บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 580,000 หจก.กันทรลักษทรัพยทวี เปนผูเสนอราคา

197/2563 สายทางบานโคกเจริญ  หมูที่ 6-โรงเรียนดงรักวิทยา อิเล็กทรอนิกส จํากัด หจก.สมชายรุงเรือง 834,000 580,000                      ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลละลาย     อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) บริษัท นัม แพน ออโตพารท หจก.กันทรลักษตั้งพูน 599,900 ตรงตามประกาศ

แอนด ดีไซน จํากัด ผลสวัสดิ์

หจก.ปญญาทรัพย กรุป หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร 678,000

หจก.เอส โอ พี กรุป คอนสตรัคชั่น

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.เรืองโรจน 23 638,400

หจก.ประกิตลักษณกอสราง หจก.โชคจตุรพร กอสราง 754,800

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.สุริยาขนสงอุบล 927,000

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.สมชายธุรกิจโยธา

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.เรืองโรจน 23

หจก.โชคจตุรพร กอสราง

บริษัท ส.การโยธา 1993จํากัด

บริษัท โคกจานวัสดุ จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.พัณกมล กอสราง


