
แบบ  สขร.1 

ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

1 63067211621 20 ก.ค. 63 โครงการขุดลอกหนองคอ บานดงกอ 1,050,000.00     1,035,427.00 ประกวดราคา หจก.ทุมมณีกอสราง หจก.ศิริศรพาณิชย 2011 960,000.00      หจก.กิจเจริญ 999 เปนผูเสนอราคา

398/2563 หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ชัย อําเภออุทุมพรพิสัย อิเล็กทรอนิกส หจก.ทาทรายรัตนบุรี หจก.รุงพิรุณทวีโชค 1,000,000.00    549,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.ศิริสมพงษสุรินทรกอสราง 640,000.00      ตรงตามประกาศ

บริษัท วังอัศวิน จํากัด หจก.กิจเจริญ 999 549,000.00      

หจก.กําแพงใหญกอสราง หจก.ทาทรายรัตนบุรี 580,000.00      

หจก.พัณกมล กอสราง หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 828,000.00      

หจก.ศิริศรพาณิชย 2011 หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 770,000.00      

หจก.ทาทรายรุงอรุณ หจก.พ.วิษณุกอสราง 625,200.00      

หจก.แสงรุงกอสราง (1992) 828,000.00      

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

หจก.แสงรุงกอสราง (1992) หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 828,000.00      

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด หางหุนสวนจํากัดทาทรายรุงอรุณ 793,000.00          

หจก.รุงพิรุณทวีโชค หจก.สาธิตคอนสทรัคชั่น กรุป 858,500.00

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ บริษัทศกุนตลาไฮฟลายเออรจํากัด 588,888.00      

หจก.สงกราณต ขนสง หางหุนสวนจํากัด รอยเอ็ดรุงนภา 665,183.00

หจก.อิทธิวัฒนคอนสตรัคชั่น หจก.เฮง เฮง (1999) 935,000.00

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.เฮง เฮง (1999)

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.วริษฐ แมเนจเมนท กรุป

หจก.ศิริสมพงษสุรินทรกอสราง

หจก.สาธิตคอนสทรัคชั่น กรุป

หจก.อึ้งเกี่ยอู

หจก.เจริญเกียรติวัสดุกอสราง

หจก.พ.วิษณุกอสรางหจก.พ.วิษณุกอสราง

หจก.สินรวมชัย



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

หจก.ดารารายโยธาการ

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หจก.กิจเจริญ 999

หจก.สุรินทรเกิดกิจ

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

บริษัทศกุนตลาไฮฟลายเออรจํากัด

หจก.บาสกันทรารมย

หจก.รอยเอ็ดรุงนภา

2 63057375750 20 ก.ค. 63 โครงการขุดลอกหวยกระดิ่ง(กุดเพิก) 3,300,000.00     3,299,547.58 ประกวดราคา หจก.ทุมมณีกอสราง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 2,570,000.00 หจก.กันทรลักษทรัพยทวี เปนผูเสนอราคา

399/2563 พรอมกอสรางฝายบานบก หมูที่ 6 อิเล็กทรอนิกส บริษัท อธิชา วิศวกรรมการโยธา จํากัด หจก.สาธิตคอนสทรัคช่ัน กรุป 2,652,800.00 2,570,000.00 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหัวเสือ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.พัณกมล กอสราง 2,700,000.00    ตรงตามประกาศ

บริษัท วังอัศวิน จํากัด หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2,888,000.00    

หจก.พัณกมล กอสราง หจก.ประกิตลักษณกอสราง 2,920,000.00    

หจก.โคราชพัฒนะ หจก.ทาทรายรุงอรุณ 3,090,000.00    

หจก.ทาทรายรุงอรุณ บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จํากัด 3,111,111.11    

หจก.แสงรุงกอสราง (1992) หจก.เฮง เฮง (1999) 3,199,547.00    

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสดิ์

หจก.จิระประภากอสราง

หจก.ป.เลิศศิริ

หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ

หจก.อิทธิวัฒนคอนสตรัคชั่น

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.ยาซาวา คอนสตรัคชั่น 1999หจก.ยาซาวา คอนสตรัคชั่น 1999

หจก.ที.เอ็น.บ.ีคอนกรีต



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.ชางไทยการโยธา2018

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.เฮง เฮง (1999)

หจก.เจ.เค.เค. คอนสตรัคชั่น

หจก.วริษฐ แมเนจเมนท กรุป

หจก.สมศรีกอสราง

หจก.อึ้งเกี่ยอู

หจก.สาธิตคอนสทรัคชั่น กรุป

หจก.เจริญเกียรติวัสดุกอสราง

บริษัท ชินาภัค คอนกรีต  จํากัด

หจก.พ.วิษณุกอสรางหจก.พ.วิษณุกอสราง

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.นครพนม วิศวเทค

หจก.สินรวมชัย

หจก.ดารารายโยธาการ

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

บริษัท ไทคูน ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.สุรินทรเกิดกิจ

หจก.บาสกันทรารมย



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

3 63057380057 21 ก.ค. 63 โครงการขุดลอกพรอมกอสรางฝาย 4,244,000.00     4,237,507.99 ประกวดราคา หจก.ทุมมณีกอสราง หจก.วริษฐ แมเนจเมนท กรุป 4,137,000.00 หจก.สาธิตคอนสทรัคชั่น กรุป เปนผูเสนอราคา

400/2563 คสล.รองขมาด บานติ้ว หมูที่ 9 ตําบลจาน อิเล็กทรอนิกส บริษัท อธิชา วิศวกรรมการโยธา จํากัด หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 4,020,000.00    3,288,600.00        ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) บริษัท วังอัศวิน จํากัด หจก.ประกิตลักษณกอสราง 3,740,000.00    ตรงตามประกาศ

หจก.อุบลมนตรีกอสราง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 3,470,000.00    

หจก.พัณกมล กอสราง หจก.โนนคูณกอสราง 3,470,000.00    

หจก.โคราชพัฒนะ หางหุนสวนจํากัดทาทรายรุงอรุณ 3,996,000.00    

หจก.ทาทรายรุงอรุณ หจก.สาธิตคอนสทรัคช่ัน กรุป 3,288,600.00    

หจก.แสงรุงกอสราง (1992) หจก.พัณกมล กอสราง 3,480,000.00    

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จํากัด 4,111,111.11    

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.จิระประภากอสราง

หจก.ชัยพัฒนศุภกิจ

หจก.อิทธิวัฒนคอนสตรัคชั่นหจก.อิทธิวัฒนคอนสตรัคชั่น

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.ยาซาวา คอนสตรัคชั่น 1999

หจก.ที.เอ็น.บ.ีคอนกรีต

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.ชางไทยการโยธา2018

หจก.เจ.เค.เค. คอนสตรัคชั่น

หจก.เฮง เฮง (1999)

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.วริษฐ แมเนจเมนท กรุป

หจก.สมศรีกอสราง

หจก.โนนคูณกอสราง

หจก.สาธิตคอนสทรัคชั่น กรุป

หจก.อึ้งเกี่ยอู

หจก.เจริญเกียรติวัสดุกอสราง

บริษัท ชินาภัค คอนกรีต  จํากัดบริษัท ชินาภัค คอนกรีต  จํากัด

หจก.สินรวมชัย



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

หจก.ดารารายโยธาการ

หจก.นครพนม วิศวเทค

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

บริษัท ไทคูน ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.สุรินทรเกิดกิจ

หจก.บาสกันทรารมย

บริษัท อธิชา วิศวกรรมการโยธา จํากัด

4 63067191282 21 ก.ค. 63 โครงการขุดลอกหวยฆอง บานระกา 1,700,000.00     1,842,681.10 ประกวดราคา หจก.ทุมมณีกอสราง หจก.รอยเอ็ดรุงนภา 888,878.00 หจก.รอยเอ็ดรุงนภา เปนผูเสนอราคา

401/2563 หมูที่ 4 ตําบลพิมาย อําเภอปรางคกู อิเล็กทรอนิกส บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.กิจเจริญ 999 1,040,000.00    888,878.00 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) บริษัท วังอัศวิน จํากัด หจก.โนนคูณกอสราง 1,100,000.00    ตรงตามประกาศ

หจก.พัณกมล กอสราง หจก.พ.วิษณุกอสราง 1,105,000.00    

หจก.ทาทรายรุงอรุณ หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 1,170,000.00    

หจก.แสงรุงกอสราง (1992) หจก.ป.เลิศศิริ 1,170,000.00    

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด หจก.ทาทรายรุงอรุณ 1,230,000.00    

หจก.รุงพิรุณทวีโชค หจก.สินรวมชัย 1,289,000.00    

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก.ศิริสมพงษสุรินทรกอสราง 1,290,000.00    

หจก.ป.เลิศศิริ หจก.ศรีสะเกษทรัพยไพบูลย 1,340,000.00    

หจก.ศิริศรพาณิชย 2011 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 1,499,000.00    

หจก.อิทธิวัฒนคอนสตรัคช่ัน หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 1,575,000.00    

หจก.ประกิตลักษณกอสราง หจก.สาธิตคอนสทรัคช่ัน กรุป 1,585,000.00    

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.เฮง เฮง (1999) 1,742,680.00    

หจก.ชางไทยการโยธา2018 หจก.รุงพิรุณทวีโชค 1,777,000.00    หจก.ชางไทยการโยธา2018 หจก.รุงพิรุณทวีโชค 1,777,000.00    

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.เฮง เฮง (1999)

หจก.เจ.เค.เค. คอนสตรัคช่ัน

หจก.วริษฐ แมเนจเมนท กรุป

หจก.ศรีสะเกษทรัพยไพบูลย

หจก.ศิริสมพงษสุรินทรกอสราง

หจก.โนนคูณกอสราง

หจก.สมศรีกอสราง

หจก.สาธิตคอนสทรัคชั่น กรุป

หจก.อึ้งเกี่ยอู

หจก.เจริญเกียรติวัสดุกอสราง

หจก.พ.วิษณุกอสราง

หจก.สินรวมชัยหจก.สินรวมชัย

หจก.ดารารายโยธาการ

หจก.นครพนม วิศวเทค

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

บริษัท ไทคูน ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หจก.กิจเจริญ 999

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.สุรินทรเกิดกิจ

หจก.บาสกันทรารมย

หจก.รอยเอ็ดรุงนภา



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

5 63077347442 23 ก.ค. 63 โครงการซอมแซมปรับปรุงโรงฝกกีฬา 500,000.00       499,519.95 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00 หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

402/2563 อเนกประสงค(ภายใน)โรงฝกกีฬาอเนกประสงค 499,000.00 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(สนามแยตมินตัน) อําเภอเมือง ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

6 63067191967 24 ก.ค. 63 โครงการขุดลอกและงานทอหลอดเหลี่ยม 1,380,000.00     1,361,928.31 ประกวดราคา หจก.ทุมมณีกอสราง หจก.ศรีสะเกษทรัพยไพบูลย 1,100,000.00 หจก.ศรีสะเกษทรัพยไพบูลย เปนผูเสนอราคา

403/2563 คลองอีสานเขียว บานหนองไผ หมูที่ 5 อิเล็กทรอนิกส บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 1,110,000.00    1,100,000.00 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองไผเหนือ หมูที่ 10 ตําบลหนองไผ (e-bidding) บริษัท วังอัศวิน จํากัด หจก.สาธิตคอนสทรัคช่ัน กรุป 1,128,500.00    ตรงตามประกาศ

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หจก.พัณกมล กอสราง หจก.โนนคูณกอสราง 1,130,000.00    

หจก.ทาทรายรุงอรุณ หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 1,199,000.00    

หจก.แสงรุงกอสราง (1992) หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 1,225,000.00    

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด หจก.เฮง เฮง (1999) 1,261,928.00    

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก.ประกิตลักษณกอสราง 1,292,000.00    หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก.ประกิตลักษณกอสราง 1,292,000.00    

หจก.อิทธิวัฒนคอนสตรัคชั่น

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.เฮง เฮง (1999)

หจก.วริษฐ แมเนจเมนท กรุป

หจก.ศรีสะเกษทรัพยไพบูลย

หจก.โนนคูณกอสราง

หจก.สาธิตคอนสทรัคชั่น กรุป

หจก.อึ้งเกี่ยอู

หจก.เจริญเกียรติวัสดุกอสราง

หจก.สินรวมชัย

หจก.ดารารายโยธาการ

หจก.นครพนม วิศวเทค

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัดบริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง



ลําดับที่ เลขที่โครงการ e-gp ว/ด/ป ที่ทําสัญญา รายการ วงเงิน ราคากลาง วิธีซ ื้อ/จาง ผูซ ื้อเอกสาร/ผูขอรับเอกสาร ผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.สุรินทรเกิดกิจ

หจก.บาสกันทรารมย


