
ล ำดับท่ี เลขท่ีโครงกำร ว/ด/ปท่ีท ำสัญญำ รำยกำร วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ซ้ือเอกสำร/ผู้ขอรับเอกสำร ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

e-gp /เลขท่ีสัญญำ งบประมำณ และรำคำ โดยสังเขป

1 63057272948 1 มิ.ย. 63 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง   Asphaltic 497,000 401,506.87 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 401,000 หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา เป็นผู้เสนอราคา
378/2563 Concrete( โดยวิธี Pavement In Place Recycling) 401,000                    ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

สายทางบ้านหนองเรือ   หมู่ที  13 - บ้านตลาด  หมู่ที  9 ตรงตามประกาศ
ต่าบลเสียว  อ่าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ - บ้านม่วง  หมู่ที  4
ต่าบลเป๊าะ   อ่าเภอบึงบูรพ์   จังหวัดศรีสะเกษ

2 63057272993 1 มิ.ย. 63 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง   Asphaltic 499,000 359,829.05 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 359,000 หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา เป็นผู้เสนอราคา
379/2563 Concrete ( ปูบน Tack Coat ) สายทางบ้านศรีโพธ์ิ 359,000 ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

แก้ว   หมู่ที  5 - บ้านตาแบน   หมู่ที  9  ต่าบลศรีแก้ว- ตรงตามประกาศ
บ้านปุน  หมู่ที   3   ต่าบลสระเยาว์   อ่าเภอศรีรัตนะ
จังหวัดศรีสะเกษ

3 63057256749 1 มิ.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื อมระหว่าง 497,900 447,526.19 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ์ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ์ เอส เจ แอล 447,000 หจก.ขุขันธ์ เอส เจ แอล เป็นผู้เสนอราคา
380/2563 ต่าบลสายทางบ้านหนองบัวใหญ่ใต้    หมู่ที   14 447,000 ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

ต่าบลหนองหว้า - บ้านโนนส่าโรง   หมู่ที  5  ตรงตามประกาศ
ต่าบลท่าคล้อ   อ่าเภอเบญจลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

4 63057257232 1 มิ.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื อมระหว่าง 497,900 447,526.19 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ์ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ์ เอส เจ แอล 447,000 หจก.ขุขันธ์ เอส เจ แอล เป็นผู้เสนอราคา
381/2563 ต่าบลสายทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24  (โชคชัย - 447,000 ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

เดชอุดม)  -  บ้านค่ากลาง   หมู่ที  2   ต่าบลท่าคล้อ ตรงตามประกาศ
อ่าเภอเบญจลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



ล ำดับท่ี เลขท่ีโครงกำร ว/ด/ป ท่ีท ำสัญญำ รำยกำร วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ซ้ือเอกสำร/ผู้ขอรับเอกสำร ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก

e-gp /เลขท่ีสัญญำ งบประมำณ และรำคำ โดยสังเขป

5 63057258194 1 มิ.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื อมระหว่าง 497,900 447,526.19 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ์ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ์ เอส เจ แอล 447,000 หจก.ขุขันธ์ เอส เจ แอล เป็นผู้เสนอราคา

382/2563 ต่าบลสายทางบ้านโนนค่าต้ือ  หมู่ที  4  ต่าบลหนองหว้า 447,000 ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

อ่าเภอเบญจลักษ์  - บ้านนากันตม    หมู่ที  14  ตรงตามประกาศ

ต่าบลสังเม็ก    อ่าเภอกันทรลักษ์    จังหวัดศรีสะเกษ

6 63057258694 1 มิ.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื อมระหว่าง 499,300 449,134.78 เฉพาะเจาะจง หจก.ขุขันธ์ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ์ เอส เจ แอล 449,000 หจก.ขุขันธ์ เอส เจ แอล เป็นผู้เสนอราคา

383/2563 ต่าบลสายทางบ้านหนองหว้าใหม่    หมู่ที  15  449,000                    ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

ต่าบลหนองหว้า  -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24  ตรงตามประกาศ

อ่าเภอเบญจลักษ์    จังหวัดศรีสะเกษ

7 63057252478 1 มิ.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื อมระหว่าง 497,600 447,184.99 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค์ หจก.ธนาประสงค์ 447,000 หจก.ธนาประสงค์ เป็นผู้เสนอราคา

384/2563 ต่าบลสายทางบ้านณรงค์   หมู่ที  4   ต่าบลกุดเสลา 447,000                    ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

อ่าเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ - เขตต่าบลไพบูลย์ ตรงตามประกาศ

อ่าเภอน่้าขุ่น    จังหวัดอุบลราชธานี 

8 63057236669 1 มิ.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื อมระหว่าง 498,600 448,538.95 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค์ หจก.ธนาประสงค์ 448,000 หจก.ธนาประสงค์ เป็นผู้เสนอราคา

385/2563 ต่าบลสายทางบ้านนารุ่งเรือง   หมู่ที  7   ต่าบลขนุน  - 448,000                    ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

บ้านสวนสวรรค์     หมู่ที  10    ต่าบลสวนกล้วย ตรงตามประกาศ

อ่าเภอกันทรลักษ์     จังหวัดศรีสะเกษ

9 63057224521 1 มิ.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื อมระหว่าง 499,800 452,659.20 เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาประสงค์ หจก.ธนาประสงค์ 452,000 หจก.ธนาประสงค์ เป็นผู้เสนอราคา

386/2563 ต่าบลสายทางบ้านกลาง   หมู่ที  4    ต่าบลขะยูง - 452,000                    ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

บ้านหนองเหล็ก      หมู่ที  5     ต่าบลตาเกษ ตรงตามประกาศ

อ่าเภออุทุมพรพิสัย        จังหวัดศรีสะเกษ



ล ำดับท่ี เลขท่ีโครงกำร ว/ด/ปท่ีท ำสัญญำ รำยกำร วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ซ้ือเอกสำร/ผู้ขอรับเอกสำร ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
e-gp /เลขท่ีสัญญำ งบประมำณ และรำคำ โดยสังเขป

10 63057264147 2 มิ.ย. 63 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง   Asphaltic 498,000 463,586 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 463,000 หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา เป็นผู้เสนอราคา

387/2563 Concrete ( ปูบน Tack Coat ) สายทางบ้านหนองครก 463,000                    ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

 ใต้  หมู่ที  5  ต่าบลหนองครก - บ้านโนนเจริญ   หมู่ที  3 ตรงตามประกาศ

ต่าบลซ่า  อ่าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

11 63057264553 2 มิ.ย. 63 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง   Asphaltic 498,000 465,893.57 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 465,000 หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา เป็นผู้เสนอราคา

388/2563 Concrete ( ปูบน Tack Coat ) สายทางบ้านกุดโง้ง 465,000                    ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

หมู่ที  6   ต่าบลโพนข่า  -  บ้านหนองเทา   หมู่ที  5  ตรงตามประกาศ

ต่าบลตะดอบ   อ่าเภอเมือง    จังหวัดศรีสะเกษ

12 63057262146 4 มิ.ย. 63 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง   Asphaltic 498,000 464,486.21 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 464,000 หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา เป็นผู้เสนอราคา

389/2563 Concrete ( ปูบน Tack Coat ) สายทางบ้านหนองยาว 464,000                    ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

หมู่ที  6  ต่าบลหนองครก - บ้านซ่า  หมู่ที  1 ต่าบลซ่า ตรงตามประกาศ

อ่าเภอเมือง    จังหวัดศรีสะเกษ

13 63057372481 4 มิ.ย. 63 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง   Asphaltic 498,800 393,504.93 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา 393,000 หจก.รุ่งอรุณราษีการโยธา เป็นผู้เสนอราคา

390/2563 Concrete ( โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) 393,000                    ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

สายทางบ้านหนองครก   หมู่ที  1    ต่าบลหนองครก ตรงตามประกาศ

อ่าเภอเมือง  -  บ้านปะหละ   หมู่ที  8  ต่าบลปะอาว
อ่าเภออุทุมพรพิสัย    จังหวัดศรีสะเกษ



ล ำดับท่ี เลขท่ีโครงกำร ว/ด/ปท่ีท ำสัญญำ รำยกำร วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ซ้ือเอกสำร/ผู้ขอรับเอกสำร ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
e-gp /เลขท่ีสัญญำ งบประมำณ และรำคำ โดยสังเขป

14 63037588336 5 มิ.ย. 63 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง   Asphaltic 7,000,000 6,704,051.25 ประกวดราคา บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์จ่ากัด หจก.กิจชัยทวี 5,765,483 หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร เป็นผู้เสนอราคา

391/2563 Concrete ( โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) อิเล็กทรอนิกส์ บ.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 5,100,000 คอนสตรัคชั น ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

สายทางบ้านสร้างป่ี  หมู่ที  2  - บ้านหนองสรวง  หมู่ที  6 (e-bidding) คอน สตรัคชั น จ่ากัด หจก.ประกิตลักษณ์ 5,440,000 3,924,648 ตรงตามประกาศ

ต่าบลสร้างป่ี    อ่าเภอราษีไศล    จังหวัดศรีสะเกษ - หจก.จตุรงค์คอนสตรัคชั น ก่อสร้าง

เขตอ่าเภอค้อวัง   จังหวัดยโสธร หจก.โคราชพัฒนะ หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร 3,924,648
หจก.อุดมแทรคเตอร์ คอนสตรัคชั น

หจก.เทพศิริจอมพระ หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 4,447,000

หจก.กิจชัยทวี หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง 5,673,838

หจก.สุรินทร์มั นคง(2001) หจก.จั วเซ้งค้าไม้ 5,320,000
บ.สินอุดมสุรินทร์(1990)จ่ากัด หจก.สุริยาขนส่งอุบล 6,569,000

บ.สุรินทร์เทพศิลา จ่ากัด

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรก่อสร้าง

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง

หจก.ธเนศธนาก่อสร้าง

หจก.กันทรลักษ์ไทยนต์

หจก.สินรวมชัย

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร

ก่อสร้าง

หจก.สมชายรุ่งเรือง

หจก.กันทรลักษ์ต้ังพูนผลสวัสด์ิ

หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั น
หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง



ล ำดับท่ี เลขท่ีโครงกำร ว/ด/ปท่ีท ำสัญญำ รำยกำร วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ซ้ือเอกสำร/ผู้ขอรับเอกสำร ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
e-gp /เลขท่ีสัญญำ งบประมำณ และรำคำ โดยสังเขป

บ.เอ -อาเธอ์ แอดวานซ์

หจก.ณิชชนันทน์ คอนสตรัคชั น

บ.ส.การโยธา 1993 จ่ากัด

หจก.จั วเซ้งค้าไม้

หจก.สุริยาขนส่งอุบล
หจก.อ.วิศวกรรมโยธา 

หจก.อุบลดาวรุ่ง

หจก.อุบลมนตรีก่อสร้าง

หจก.ช้างไทยการโยธา 2018
หจก.ส.เดชบุณฑริกก่อสร้าง

(ศรีสะเกษ)

บ.วาย.พี.ซีแพค จ่ากัด

หจก.อ่านาจเจริญ กรุ๊ป

หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั น
หจก.โชคอนันต์ คอนกรีต คอน

สตรัคชั น 2014

หจก.สมโชคก่อสร้าง

หจก.แสงรุ่งก่อสร้าง(1992)

หจก.ช.ศิวกร
หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั น

บ.สงกรานต์ ขนส่ง

หจก.นครพนม วิศวเทค

หจก.ยาซาวา คอนสตรัคชั น
1999
หจก.เอ.เอส.พี.นิพนธ์ คอนสตรัค
ชั น



ล ำดับท่ี เลขท่ีโครงกำร ว/ด/ปท่ีท ำสัญญำ รำยกำร วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ซ้ือเอกสำร/ผู้ขอรับเอกสำร ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
e-gp /เลขท่ีสัญญำ งบประมำณ และรำคำ โดยสังเขป

15 63057260924 8 มิ.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื อมระหว่าง 497,000 451,346.02 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพ์ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ์ธุรกิจโยธา 451,000 หจก.บึงบูรพ์ธุรกิจโยธา เป็นผู้เสนอราคา

392/2563 ต่าบลสายทางบ้านล้ินฟ้า   หมู่ที  1    ต่าบลล้ินฟ้า  - 451,000 ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

บ้านยางชุมใหญ่    หมู่ที  1    ต่าบลยางชุมใหญ่  ตรงตามประกาศ

อ่าเภอยางชุมน้อย   จังหวัดศรีสะเกษ

16 63057259069 8 มิ.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื อมระหว่าง 497,000 451,346.02 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพ์ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ์ธุรกิจโยธา 451,000 หจก.บึงบูรพ์ธุรกิจโยธา เป็นผู้เสนอราคา

393/2563 ต่าบลสายทางบ้านเขวาน้อย   หมู่ที  8  451,000 ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

ต่าบลยางชุมน้อย  - บ้านแดนอุดม    หมู่ที  11    ตรงตามประกาศ

ต่าบลคอนกาม  อ่าเภอยางชุมน้อย   จังหวัดศรีสะเกษ

17 63057224320 8 มิ.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื อมระหว่าง 497,000 438,477.62 เฉพาะเจาะจง หจก.บึงบูรพ์ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ์ธุรกิจโยธา 438,000 หจก.บึงบูรพ์ธุรกิจโยธา เป็นผู้เสนอราคา

394/2563 ต่าบลสายทางบ้านหนองขาม  หมุ่ที  10 - วัดป่าโคกเพ็ก 438,000 ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

ต่าบลเสียว  -  เขตต่าบลอีเซ   อ่าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

18 63037587902 8 มิ.ย. 63 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง   Asphaltic 7,000,000 6,700,479.97 ประกวดราคา บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท์ จ่ากัด หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง 6,700,479 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ เป็นผู้เสนอราคา

395/2563 Concrete ( โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) อิเล็กทรอนิกส์ บ.สยามธรรมนนท์ จ่ากัด หจก.กันทรลักษ์ทรัพย์ทวี 6,697,479 6,690,000                  ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

สายทางเขตต่าบลเมืองคง  -  บ้านหว้าน   หมู่ที  1 (e-bidding) บ.ไทคูน ดีเวลอปเมนท์ จ่ากัด หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร 6,700,000 ตรงตามประกาศ

ต่าบลหว้านค่า   อ่าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ บ.บี อี ซี เอ็นจิเนียริ ง แอนด์ คอนสตรัคชั น
คอนสตรัคชั น จ่ากัด หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 6,690,000
หจก.จตุรงค์คอนสตรัคชั น
หจก.โคราชพัฒนะ
หจก.สุรินทร์อมรวัฒน์ก่อสร้าง
หจก.กิจชัยทวี
หจก.สุรินทร์มั นคง (2001)
หจก.เอส โอ พี กร๊ป 



ล ำดับท่ี เลขท่ีโครงกำร ว/ด/ปท่ีท ำสัญญำ รำยกำร วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ซ้ือเอกสำร/ผู้ขอรับเอกสำร ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
e-gp /เลขท่ีสัญญำ งบประมำณ และรำคำ โดยสังเขป

บ.สุรินทร์เทพศิลา จ่ากัด

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรก่อสร้าง

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 

หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง

หจก.กันทรลักษ์ทรัพย์ทวี
หจก.ธเนศธนาก่อสร้าง

หจก.กันทรลักษ์ไทยนต์

หจก.สินรวมชัย

หจก.สมชายรุ่งเรือง
หจก.กันทรลักษ์ต้ังพูนผลสวัสด์ิ

หจก.ดารารายโยธาการ

หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพร

คอนสตรัคชั น

หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ
หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

หจก.จั วเซ้งค้าไม้

หจก.สุริยาขนส่งอุบล

หจก.ล.พานิชเขื องในก่อสร้าง

หจก.อ.วิศวกรรมโยธา
หจก.ค่าเขื อนแก้ววิศวกรรม

บ.วาย.พี.ซีแพค จ่ากัด

หจก.กฤติมา ก่อสร้าง

หจก.สยามท่าพระก่อสร้าง
หจก.ท่าพระคอนสตรัคชั น
หจก.แสงรุ่งก่อสร้าง(1992)
หจก.วิจิตรุ่งโรจน์ก่อสร้าง1995



ล ำดับท่ี เลขท่ีโครงกำร ว/ด/ปท่ีท ำสัญญำ รำยกำร วงเงิน รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้ซ้ือเอกสำร/ผู้ขอรับเอกสำร ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก
e-gp /เลขท่ีสัญญำ งบประมำณ และรำคำ โดยสังเขป

หจก.ช.ศิวกร

หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั น

หจก.สงกราณต์ขนส่ง

หจก.บัวขาวเฟอร์นิเจอร์

หจก.นครพนมวิศวเทค
บริษัท เอ-อาเธอร์ แอดวานซ์

บริษัทภูเก็ตบาดาลจ่ากัด

19 63067201446 22 มิ.ย. 63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื อมระหว่าง 499,000 490,147.26 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 490,000 หจก.มณีสุดา เป็นผู้เสนอราคา

396/2563 ต่าบลสายทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 294  - 490,000 ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

บ้านหนองสาด  หมู่ที  4  ต่าบลหนองครก  อ่าเภอเมือง ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

20 63067205819 24 มิ.ย. 63 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมกับความปลอดภัยทาง 206,000 206,109.32 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษสุชาก่อสร้าง หจก.ศรีสะเกษสุชาก่อสร้าง 205,000 หจก.ศรีสะเกษสุชาก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคา

397/2563 ถนนโดยติดต้ังโคมไฟแสงสว่างถนนลาดยางสายทาง 205,000 ต ่าสุดและมีคุณสมบัติ

บ้านหนองครก  หมู่ที  1  ต่าบลหนองครก  อ่าเภอเมือง- ตรงตามประกาศ

บ้านปะหละ  หมู่ที  8  ต่าบลปะอาว  อ่าเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ


