
แบบ  สขร.1 

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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

1 62127030371 3 ก.พ. 63 โครงการกอสรางซุมประตูเมืองเฉลิม 4,950,500.00     4,538,120.22  วิธีประกวดราคา หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป หจก.เพียรสราง 2,498,880.00    หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

201/2563 พระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก จํานวน 1 แหง อิเล็กทรอนิกส หางหุนสวนจํากัด เพอรแฟคไลท (1998) บริษัท โอลี่ กรุป จํากัด 2,850,000.00    2,498,880.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 226 (e-bidding) หางหุนสวนจํากัด รุงสิริบุญลักษณ หจก.รัตนโกสุมภ 3,155,000.00    ตรงตามประกาศ

สายอุทุมพรพิสัย - ศรีสะเกษ (ชวง กม. หางหุนสวนจํากัด อธิษฐ 2009 หางหุนสวนจํากัด โพ คนปน 3,347,000.00    

ที่ 266 + 490) หางหุนสวนจํากัด วริษฐ แมเนจเมนท กรุป หางหุนสวนจํากัด อธิษฐ 2009 3,500,000.00    

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หางหุนสวนจํากัด รุงสิริบุญลักษณ 3,520,000.00    

หางหุนสวนจํากัด ศุภศิลปกอสราง หางหุนสวนจํากัด ศุภศิลปกอสราง 3,542,958.00    

บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด บริษัท ดาตา โอเอ เซอรวิส 2012 จํากัด 4,390,000.00    

หางหุนสวนจํากัด โพ คนปน บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 4,449,621.33    

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

หางหุนสวนจํากัด โพ คนปน บริษัท ปราชญสกรีน จํากัด 4,449,621.33    

หางหุนสวนจํากัด กันทรารมยวัสดุ 1999

บริษัท โอลี่ กรุป จํากัด

หางหุนสวนจํากัด สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง

หจก.รัตนโกสุมภ

หจก.ปทุมลักษ เมททอล

หจก.เพียรสราง

บริษัท ดาตา โอเอ เซอรวิส 2012 จํากัด

2 62117244137 3 ก.พ. 63 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยางโดย 3,779,900.00     3,723,627.33  วิธีประกวดราคา หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษไทยนต 2,271,000.00    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

202/2563 การปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดย อิเล็กทรอนิกส หจก.ไซมอนอีเลคโทรนิคแอนดคอมมูนิเคชั่น หางหุนสวนจํากัดทาทรายรุงอรุณ 2,345,000.00    2,271,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

วิธี Pavement In - Place Recyding) (e-bidding) หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 2,359,000.00    ตรงตามประกาศ

เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานกระแชง หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,820,000.00    

เหนือ หมูที่ 1 ตําบลกระแชง หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง 2,828,440.00    

อําเภอกันทรลักษ - บานกุดนาแกวใต หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หมูที่ 7 ตําบลภูฝาย อําเภอขุนหาญ หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

จังหวัดศรีสะเกษ หางหุนสวนจํากัดทาทรายรุงอรุณ

หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษไทยนต



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

3 62117243943 3 ก.พ. 63 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยางโดย 4,997,000.00     5,015,264.45  วิธีประกวดราคา บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษไทยนต 3,059,000.00    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

203/2563 การปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดย อิเล็กทรอนิกส หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป หางหุนสวนจํากัดทาทรายรุงอรุณ 3,158,000.00    3,059,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

วิธี Pavement In - Place Recyding) (e-bidding) หจก.ไซมอนอีเลคโทรนิคแอนดคอมมูนิเคชั่น หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 3,199,000.00    ตรงตามประกาศ

เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานกันทรอม หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 3,750,000.00    

หมูที่ 1 ตําบลกันทรอม - บานโคกพยอม หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง 3,871,750.00    

หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ อําเภอขุนหาญ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หางหุนสวนจํากัดทาทรายรุงอรุณ

หางหุนสวนจํากัด ทาพระคอนสตรัคช่ัน

หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษไทยนต

4 62117243130 3 ก.พ. 63 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยางโดย 2,698,000.00     2,723,623.15  วิธีประกวดราคา หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษไทยนต 1,661,000.00    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

204/2563 การปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดย อิเล็กทรอนิกส หจก.ไซมอนอีเลคโทรนิคแอนดคอมมูนิเคชั่น หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 1,729,000.00    1,661,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

วิธี Pavement In - Place Recyding) (e-bidding) หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล หางหุนสวนจํากัดทาทรายรุงอรุณ 1,729,000.00    ตรงตามประกาศ

เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานหนองบัวใหญ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 2,030,000.00    

หมูที่ 3 ตําบลหนองหวา - บานหนองผือ หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 2,088,800.00    

หมูที่ 5 ตําบลเสียว อําเภอเบญจลักษ หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

จังหวัดศรีสะเกษ หางหุนสวนจํากัดทาทรายรุงอรุณ

หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษไทยนต

5 62127395092 3 ก.พ. 63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,151,000.00     1,154,044.69  วิธีประกวดราคา หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี บริษัท คิงสคอนสตรัคชั่น แอนด แมททีเรียล จํากัด 698,000.00      บริษัท คิงสคอนสตรัคชั่น แอนด แมททีเรียล จํากัดเปนผูเสนอราคา

205/2563 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานเลา หมูที่ 7 อิเล็กทรอนิกส หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก.ทาทรายปนัดดา 728,800.00      698,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองไผ - บานโนนแย หมูที่ 7 (e-bidding) หางหุนสวนจํากัดประกิตลักษณกอสราง หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 750,000.00      ตรงตามประกาศ

ตําบลหญาปลอง อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หจก.สมชายธุรกิจโยธา หางหุนสวนจํากัด  บึงบูรพธุรกิจโยธา 760,000.00      

หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994 หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี 774,000.00      

หางหุนสวนจํากัด  บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 828,000.00      

หางหุนสวนจํากัดทาทรายรุงอรุณ หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษไทยนต 840,000.00      

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.สมชายธุรกิจโยธา 909,000.00      

หจก.เจริญเกียรติวัสดุกอสราง หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ 925,000.00      หจก.เจริญเกียรติวัสดุกอสราง หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ 925,000.00      

หจก.ธเนศธนากอสราง หจก.เจริญเกียรติวัสดุกอสราง 930,000.00      

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น หางหุนสวนจํากัดประกิตลักษณกอสราง 1,040,000.00    



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

หจก.ทาทรายปนัดดา

หจก.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง

บริษัท คิงสคอนสตรัคชั่น แอนด แมททีเรียล จํากัด

หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษไทยนต

6 62127394407 6 ก.พ. 63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 998,900.00       995,334.18    วิธีประกวดราคา หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ทาทรายปนัดดา 618,800.00      หจก.ทาทรายปนัดดา เปนผูเสนอราคา

206/2563 เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานโพนขา อิเล็กทรอนิกส หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 637,500.00      618,800.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 1 ตําบลโพนขา - บานโพนคอ หมูที่ 1 (e-bidding) หางหุนสวนจํากัดประกิตลักษณกอสราง บริษัท คิงสคอนสตรัคชั่น แอนด แมททีเรียล จํากัด 645,000.00      ตรงตามประกาศ

ตําบลโพนคอ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หจก.สมชายธุรกิจโยธา หางหุนสวนจํากัด  บึงบูรพธุรกิจโยธา 760,000.00      

หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994 หางหุนสวนจํากัด  บึงบูรพธุรกิจโยธา 646,000.00      

หางหุนสวนจํากัด  บึงบูรพธุรกิจโยธา หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี 705,000.00      

หางหุนสวนจํากัดทาทรายรุงอรุณ หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษไทยนต 714,000.00      หางหุนสวนจํากัดทาทรายรุงอรุณ หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษไทยนต 714,000.00      

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.สมชายธุรกิจโยธา 776,500.00      

หจก.เจริญเกียรติวัสดุกอสราง หจก.เจริญเกียรติวัสดุกอสราง 780,000.00      

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 788,000.00      

หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ 798,000.00      

หจก.ทาทรายปนัดดา หางหุนสวนจํากัดประกิตลักษณกอสราง 884,000.00      

บริษัท คิงสคอนสตรัคชั่น แอนด แมททีเรียล จํากัด

หจก.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง

หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษไทยนต

7 62117242911 12 ก.พ. 63 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยางโดย 2,998,000.00     3,030,976.02  วิธีประกวดราคา หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล หางหุนสวนจํากัดทาทรายรุงอรุณ 1,837,000.00    หจก.ทาทรายรุงอรุณ เปนผูเสนอราคา

207/2563 การปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดย อิเล็กทรอนิกส หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง หางหุนสวนจํากัด เรืองโรจน23 1,839,000.00    1,837,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

วิธี Pavement In - Place Recyding) (e-bidding) หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง หจก.ธเนศธนากอสราง 2,260,000.00    ตรงตามประกาศ

เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานหนองปลาซิว หจก.ไซมอนอีเลคโทรนิคแอนดคอมมูนิเคชั่น หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 2,264,000.00    

หมูที่ 3 - บานเสียวตะวันออก หมูที่ 14 หางหุนสวนจํากัดทาทรายรุงอรุณ หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง 2,548,300.00    

ตําบลเสียว อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ธเนศธนากอสราง หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล 2,938,000.00    

หางหุนสวนจํากัด เรืองโรจน23



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

8 62117244409 14 ก.พ. 63 โครงการซอมปรับปรุงอาคารอุทยานการ 2,287,000.00     2,185,283.10  วิธีประกวดราคา หางหุนสวนจํากัด กิจวิโรจนศรีสะเกษกอสราง หจก.มาโนช อินเตอรกรุป 1,648,000.00    หจก.มาโนช อินเตอรกรุป เปนผูเสนอราคา

208/2563 เรียนรูศรีสะเกษ (SSK PARK) อิเล็กทรอนิกส หจก.มาโนช อินเตอรกรุป หางหุนสวนจํากัด กิจวิโรจนศรีสะเกษกอสราง 2,075,000.00    1,648,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(e-bidding) หางหุนสวนณภัทรจัดใหการโยธา บริษัท กิโลวัตต เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,078,888.00    ตรงตามประกาศ

บริษัท กิโลวัตต เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด


