
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 63087194993 17 ส.ค. 63 โครงการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ 499,000.00       499,000.00 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

404/2563 ประโยชนที่ตื้นเขิน (หนองเดียง) 498,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานเดียงตะวันตก หมูที่ 3 ตําบลเวียงเหนือ เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

2 63087195351 17 ส.ค. 63 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อม 496,000.00       506,362.07 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 495,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

405/2563 ระหวางตําบลบานทาโพธิ์ หมูที่ 14 - 495,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองหัวลิง หมูที่ 12 ตําบลเมืองคง - เหมาะสม

เชื่อมเขตตําบลหนองแค อําเภอราษีไศล

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

เชื่อมเขตตําบลหนองแค อําเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ

3 63087195521 17 ส.ค. 63 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อม 500,000.00       510,146.47 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

406/2563 ระหวางตําบลบานบากเรือ หมูที่ 7 - 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหลุบโมก หมูที่ 6 ตําบลเมืองคง - เหมาะสม

เชื่อมเขตตําบลหวานคํา อําเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ

4 63087195623 17 ส.ค. 63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       504,345.67 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

407/2563 เชื่อมระหวางตําบล บานหนองหวาย 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 12 - หนองระหาร ตําบลโนนสัง เหมาะสม

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

5 63087212507 17 ส.ค. 63 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 300,000.00       300,000.00 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 299,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

408/2563 ในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 299,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(ซอมปรับปรุงฝาเพดาน) โรงเรียนสายธารวิทยา เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ



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

6 63087385421 19 ส.ค. 63 โครงการกอสรางสนามจอดเฮลิปคอปเตอร 246,000.00       246,267.33 คัดเลือก(ค) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 245,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

409/2563 พระที่นั่งชั่วคราว องคการบริหารสวนตําบลศรีแกว 245,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอศรีรัตนะ และ ที่วาการอําเภอวังหิน เหมาะสม

จังหวัดศรีสะเกษ

7 630873735506 19 ส.ค. 63 โครงการกอสรางลานคอนกรีตภายใน 560,000.00       562,214.01 คัดเลือก(ค) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 559,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

410/2563 วัดบานดวนใหญ บานดวนใหญ หมูที่ 2 559,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เหมาะสม

8 63087385578 19 ส.ค. 63 โครงการปรับปรุงซอมแซมหองน้ําวัดบานดวนใหญ 120,000.00       120,055.14 คัดเลือก(ค) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 119,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

411/2563 บานดวนใหญ หมูที่ 2 ตําบลดวนใหญ 119,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เหมาะสม

9 63087357264 19 ส.ค. 63 โครงการซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,680,000.00     2,673,712.20 คัดเลือก(ค) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 2,670,000.00    หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

412/2563 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete 2,670,000.00        ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(ปูบน Tack Coal) บานศรีแกว หมูที่ 14 เหมาะสม

ตําบลศรีแกว อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

10 63087357699 19 ส.ค. 63 โครงการซอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง 8,000,000.00     8,001,922.53 คัดเลือก(ค) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 7,980,000.00    หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

413/2563 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement 7,980,000.00        ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

In - Place Recycling) บานดวนใหญ เหมาะสม

หมูที่ 1 ตําบลดวนใหญ - บานโคกสมบูรณ

หมูที่ 8 ตําบลบอแกว อําเภอวังหิน

จังหวัดศรีสะเกษ

11 63087316867 24 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,983.30 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

414/2563 ตําบลสายทางบานตราด หมูที่ 10 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลไพรบึง  - เขตตําบลดินแดง เหมาะสม

อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษอําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ



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

12 63087318065 24 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,665.63 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

415/2563 ตําบลสายทางบานเขวา หมูที่ 2 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(คลองหญา-จี่โกง) ตําบลโพธิ์วงศ  เหมาะสม

เขตตําบลภูฝาย อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

13 63087318302 24 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,983.30 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

416/2563 ตําบลสายทางบานเขวา หมูที่ 2 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(ดอนผึ้ง - หนองยูง) ตําบลโพธิ์วงศ - เหมาะสม

เขตตําบลภูฝาย อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

14 63087318937 24 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,665.63 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

417/2563 ตําบลสายทางขางโรงเรียนโพธิ์วงศวิทยา 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโพธิ์วงศ - เขตตําบลภูฝาย  เหมาะสมตําบลโพธิ์วงศ - เขตตําบลภูฝาย  เหมาะสม

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

15 63087319666 24 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,983.30 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

418/2563 ตําบลสายทางบานตาจวน หมูที่ 10 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง  - เหมาะสม

เขตตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญ 

จังหวัดศรีสะเกษ

16 63087319762 24 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,983.30 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

419/2563 ตําบลสายทางบานโปง หมูที่ 2 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง - เหมาะสม

เขตตําบลสะเดาใหญ อําเภอขุขันธ 
จังหวัดศรีสะเกษ



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

17 63087319847 24 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,983.30 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

420/2563 ตําบลสายทางบานหนองสิม หมูที่ 9 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลดินแดง - เขตตําบลโนนปูน เหมาะสม

อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

18 63087319977 24 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,983.30 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

421/2563 ตําบลสายทางบานหนองไพร หมูที่ 19 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตเทศบาลตําบลไพรบึง ตําบลไพรบึง เหมาะสม

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

19 63087320130 24 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,983.30 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

422/2563 ตําบลสายทางบานหนองสําราญ 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 10 ตําบลโนนปูน  อําเภอไพรบึง - เหมาะสมหมูที่ 10 ตําบลโนนปูน  อําเภอไพรบึง - เหมาะสม

เขตตําบลจะกง  อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

20 63087320252 24 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,983.30 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

423/2563 ตําบลสายทางบานโตรย หมูที่ 2 ตําบล 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ดินแดง อําเภอไพรบึง - เขตตําบลลมศักดิ์  เหมาะสม

อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

21 63087320343 24 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,949.15 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

424/2563 ตําบลสายทางบานไพรบึง หมูที่ 16 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง - เหมาะสม

เขตตําบลพิงพวย  อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ



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

22 63087320026 24 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,933.19 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

425/2563 ตําบลสายทางบานกระสังข หมูที 6 - 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโคกสําโรง หมูที่ 17 ตําบลผักไหม เหมาะสม

อําเภอหวยทับทัน  - บานพล็อง  

หมูที่ 9 ตําบลตูม - บานสนิท หมูที่ 8 

ตําบลสวาย อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ

23 63087322546 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,265.37 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูเสนอราคา

426/2563 ตําบลสายทางบานโนนดั่ง หมูที่ 7 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองแกว - โนนพอก เหมาะสม

อําเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ

24 63087337361 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,413.94 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 496,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูเสนอราคา24 63087337361 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,413.94 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 496,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูเสนอราคา

427/2563 ตําบลสายทางเรียบคลองรองโก 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(ฝายน้ําลน - บานโพธ์ิ)  บานโนนมะนาว เหมาะสม

หมูที่ 12 ตําบลซํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

25 63087337388 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,381.56 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 496,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูเสนอราคา

428/2563 ตําบลสายทางบานจ่ัน หมูที่ 14 - 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโพธิ์ หมูที่ 2 ตําบลซํา  เหมาะสม

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

26 63087337446 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,381.56 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 496,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูเสนอราคา

429/2563 ตําบลสายทางถนนลาดยางบานโพธิ์ 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2 - บานนา หมูที่ 9 เหมาะสม

(คุมบานหนองพอก) ตําบลซํา 

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ



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

27 63087336901 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,212.66 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม หจก.ทีแอนดเอ็ม 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม เปนผูเสนอราคา

430/2563 ตําบลสายทางรอบปาชุมชนโรงเรียน 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองสาด หมูที่ 4 ตําบลหนองครก - เหมาะสม

บานโนนเจริญ หมูที่ 3 ตําบลซํา

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

28 63087337007 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,255.83 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม หจก.ทีแอนดเอ็ม 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม เปนผูเสนอราคา

431/2563 ตําบลสายทางบานโนน หมูที่ 5 - 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สระนํ้าหนองบะ  ตําบลโพนขา - เหมาะสม

เขตตําบลตะดอบ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

29 63087337055 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,255.83 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม หจก.ทีแอนดเอ็ม 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม เปนผูเสนอราคา

432/2563 ตําบลสายทางบานขนวน หมูที่ 4 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ432/2563 ตําบลสายทางบานขนวน หมูที่ 4 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโพนขา - บานเหลายอด หมูที่ 2 เหมาะสม

ตําบลจาน อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

30 63087337098 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,265.37 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม หจก.ทีแอนดเอ็ม 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม เปนผูเสนอราคา

433/2563 ตําบลสายทางบานหอย หมูที่ 1 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองไผ - เชื่อมเขตตําบลคูซอด เหมาะสม

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

31 63087321506 25 ส.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       499,401.38 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 498,000.00      หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

434/2563 ระหวางตําบลสายทางบานติ้ว หมูที่ 9 498,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย - บานกะวัน เหมาะสม

หมูที่ 8 ตําบลตองปด อําเภอน้ําเกลี้ยง  

จังหวัดศรีสะเกษ



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

32 63087333916 25 ส.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       500,234.56 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 499,000.00      หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

435/2563 ระหวางตําบลสายทางบานอาลัย หมูที่ 6,15 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลจาน อําเภอกันทรารมย - บานกะวัน หมูที่ 8 เหมาะสม

ตําบลตองปด อําเภอน้ําเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ

33 63087320566 25 ส.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       500,234.56 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณคอนกรีต หจก.รุงอรุณคอนกรีต 499,000.00      หจก.รุงอรุณคอนกรีต เปนผูเสนอราคา

436/2563 ระหวางตําบลสายทางบานละทาย 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที 7 ตําบลละทาย - บานหนองแวง เหมาะสม

หมูที่ 1,4,7,8,11 ตําบลหนองแวง

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

34 63087307276 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,994.16 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

437/2563 ตําบลสายทางบานเวียงเหนือ หมูที่ 9 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ437/2563 ตําบลสายทางบานเวียงเหนือ หมูที่ 9 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลเวียงเหนือ  อําเภอกันทรลักษ   เหมาะสม

จังหวัดศรีสะเกษ

35 63087307864 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,994.16 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

438/2563 ตําบลสายทางบานเดียงตะวันออก 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 1 ตําบลเวียงเหนือ เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

36 63087318151 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,979.07 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

439/2563 ตําบลสายทางบานโคก หมูที่ 1 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลทุงใหญ  อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ เหมาะสม

37 63087319784 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,994.16 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

440/2563 ตําบลสายทางบานโนนสูงเหนือ 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 19 - หนองคู - หวยตามาย เหมาะสม

ตําบลกระแซง อําเภอกันทรลักษ  ตําบลกระแซง อําเภอกันทรลักษ  

จังหวัดศรีสะเกษ



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

38 63087335174 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,857.79 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

441/2563 ตําบลสายทางบานโพนทอง หมูที่ 13 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลจานใหญ - บานมวง หมูที่ 2 เหมาะสม

ตําบลตระกาจ อําเภอกันทรลักษ 
จังหวัดศรีสะเกษ

39 63087335299 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อม 498,000.00       498,857.79 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

442/2563 ระหวางตําบลสายทางบานหนองตาสา 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 14 ตําบลจานใหญ  อําเภอกันทรลักษ  - เหมาะสม

บานไผหนองแคน หมูที่ 2 ตําบลหนองฮาง  

อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

40 63087303229 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,857.79 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา40 63087303229 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,857.79 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

443/2563 ตําบลสายทางบานซะวาซอ หมูที่ 9 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลกุดเสลา - บานนาขนวน หมูที่ 5 เหมาะสม

ตําบลขนุน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

41 63087303556 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,848.24 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

444/2563 ตําบลสายทางบานซํามวง หมูที่ 5 - 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ภูขมิ้น ตําบลซํา อําเภอกันทรลักษ  เหมาะสม

จังหวัดศรีสะเกษ

42 63087305662 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,821.42 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

445/2563 ตําบลสายทางบานดานกลาง 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(ถนนฝายหวยดาน - ฐานทหารพรานถ้ําง)ู เหมาะสม

 หมูที่ 1 ตําบลภูผาหมอก  
 อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ



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

43 63087305694 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,821.42 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

446/2563 ตําบลสายทางบานทุงขนวน หมูที่ 1 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสวยกลวย - บานทุงโพธิ์ หมูที่ 3 เหมาะสม

ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

44 63087305788 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,848.27 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

447/2563 ตําบลสายทางบานจานเลียว หมูที่ 4 - 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

คลองสงน้ําดวยพลังไฟฟา ตําบลเมือง เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

45 63087301915 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,881.75 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

448/2563 ตําบลสายทางบานละลาย หมูที่ 1 -   497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโคกแกแล หมูที่ 3  เหมาะสมบานโคกแกแล หมูที่ 3  เหมาะสม

ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

46 63087321966 25 ส.ค. 63 ขุดลอกหนองน้ําประจําหมูบานซําเม็ง 454,000.00       454,565.87 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 453,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

449/2563 หมูที่ 3 ตําบลเสาธงชัย  อําเภอกันทรลักษ 453,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ เหมาะสม

47 63087301753 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,857.79 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคชั่น หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคช่ัน 497,000.00      หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคา

450/2563 ตําบลสายทางบานโนนศิริ หมูที่ 7 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลบึงมะลู - บานปาออย  หมูที่ 20 เหมาะสม

ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

48 63087301818 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,881.75 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคชั่น หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคช่ัน 497,000.00      หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคา

451/2563 ตําบลสายทางบานโนนแสนคํา 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 5 - คลองสงนํ้าวายสิบสาม เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ



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

49 63087301887 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,857.79 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคชั่น หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคช่ัน 497,000.00      หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคา

452/2563 ตําบลสายทางบานสามแยก(ถนนรมเกลา) 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 11 ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ  เหมาะสม

จังหวัดศรีสะเกษ - บานคําสะอาด  

อําเภอศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

50 63087330057 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,837.68 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคชั่น หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคช่ัน 499,000.00      หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคา

453/2563 ตําบลสายทางบานหนองกาดนอย 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 6 ตําบลลมศักดิ์ อําเภอขุขันธ - เหมาะสม

บานปุดเนียม หมูที่ 7 ตําบลสําโรงพลัน

อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

51 63087331309 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       490,000.00 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคชั่น หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคช่ัน 489,000.00      หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคา51 63087331309 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       490,000.00 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคชั่น หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคช่ัน 489,000.00      หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคา

454/2563 ตําบลสายทางบานหวย หมูที่ 3 489,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหัวเสือ อําเภอขุขันธ  - เหมาะสม

บานหนองอารี หมูที่ 1 ตําบลดินแดง 

อําเภอไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ

52 63087305774 25 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,959.82 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคชั่น หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคช่ัน 499,000.00      หจก.กันทรลักษ คอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคา

455/2563 ตําบลสายทางบานหนองหอย 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 13 - หนองแคน ตําบลดวนใหญ เหมาะสม

อําเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ

53 63087334661 27 ส.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       500,385.71 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 499,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

456/2563 ระหวางตําบลสายทางบานหนองนกเขียน 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 3 ตําบลหนองูเหลือม - บานเหลาออย เหมาะสม

หมูที่ 9 ตําบลเสียว อําเภอเบญจลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ



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

54 63087335009 27 ส.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       500,283.92 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 499,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

457/2563 ระหวางตําบลสายทางบานดอนเขียว 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 6 ตําบลทาคลอ - บานเพ็กนอย  เหมาะสม

หมูที่ 8 ตําบลหนองหวา อําเภอเบญจลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

55 63087301513 28 ส.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       500,000.00 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 499,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

458/2563 ระหวางตําบล สายทางบานโนนจิก 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 6 ตําบลกระแซง  เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

56 63087333436 28 ส.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 497,000.00       497,711.35 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 496,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

459/2563 ระหวางตําบลสายทางบานกระบ่ีเหนือ 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ459/2563 ระหวางตําบลสายทางบานกระบ่ีเหนือ 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 8 ตําบลหนองหญาลาด - เหมาะสม

เขตตําบลกระแซง อําเภอกันทรลักษ 

จังหวัดศรีสะเกษ

57 63087333834 28 ส.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 497,000.00       497,639.57 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 496,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

460/2563 ระหวางตําบลสายทางบานทุงกอก 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 5 ตําบลตระกาจ - ถนนโชคชัย - เหมาะสม

เดชอุดม อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

58 63087334130 28 ส.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 497,000.00       497,639.57 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 496,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

461/2563 ระหวางตําบลสายทางบานนาซํา 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 14 - บานทางโคง  หมูที่ 12 เหมาะสม

ตําบลภูเงิน  อําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ



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

59 63087334404 28 ส.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 498,000.00       498,359.15 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 497,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

462/2563 ระหวางตําบลสายทางบานหนองกระทิง 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 11 - บานทางโคง หมูที่ 12 เหมาะสม

(เสนปาชา) ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

60 63087334785 28 ส.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 498,000.00       498,708.01 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 497,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

463/2563 ระหวางตําบลสายทางหนาวัดภูดินแดง - 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนสําเริง หมูที่ 9 ตําบลน้ําออม เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

61 63087318306 28 ส.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       500,185.55 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 499,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

464/2563 ระหวางตําบลสายทางบานตาแบน 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ464/2563 ระหวางตําบลสายทางบานตาแบน 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 9 ตําบลศรีแกว อําเภอศรีรัตนะ - เหมาะสม

 เขตตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ (วัดปาตาแบน)

62 63087318812 28 ส.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       500,988.08 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 499,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

465/2563 ระหวางตําบลสายทางบานศรีโพธิ์แกว 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 5 ตําบลศรีแกว - เขตตําบลพิงพวย เหมาะสม

 อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ (สายปาอารักษ)

63 63087319578 28 ส.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       500,185.55 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 499,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

466/2563 ระหวางตําบลสายทางบานศรีโพธิ์แกว 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 5 ตําบลศรีแกว อําเภอศรีรัตนะ - เหมาะสม

เขตตําบลไพร อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ



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

64 63087305730 28 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,795.04 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซี. หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 497,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

467/2563 ตําบลสายทางบานทุงขนวน หมูที่ 1 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสวนกลวย - บานนากันตม หมูที่ 14 เหมาะสม

ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

65 63087301584 28 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,857.79 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซี. หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 497,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

468/2563 ตําบลสายทางบานนารุงเรือง หมูที่ 7 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลขนุน - บานโนนคูณ หมูที่ 14 เหมาะสม

ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

66 63087301624 28 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,857.79 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซี. หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 497,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

469/2563 ตําบลสายทางบานนารุงเรือง หมูที่ 7 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ469/2563 ตําบลสายทางบานนารุงเรือง หมูที่ 7 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลขนุน - บานหนองรุง หมูที่ 7 เหมาะสม

ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ 

จังหวัดศรีสะเกษ

67 63087301718 28 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,920.13 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซี. หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 497,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

470/2563 ตําบลสายทางบานโนนเปอย หมูที่ 10 497,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลบึงมะลู  - หวยนํ้าทรัพย - เหมาะสม

บานกระหวัน หมูที่ 5 ตําบลโนนสําราญ

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

68 63087305748 28 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,151.52 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซี. หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 499,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

471/2563 ตําบลสายทางบานโปง หมูที่ 6 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลพิมายเหนือ - บานหนองระนาม เหมาะสม

หมูที่ 6 ตําบลหนองเชียงทูน  

อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ



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

69 63087327506 28 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,080.33 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซี. หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 499,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

472/2563 ตําบลสายทางบานพะแนง หมูที่ 2 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลจาน - ฝายพะแนง เหมาะสม

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

70 63087328422 28 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,153.76 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซี. หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 496,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

473/2563 ตําบลสายทางบานภูมิสวงษ หมูที่ 12 - 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานปะปุน  หมูที่ 7 ตําบลหัวเสือ - เหมาะสม

เช่ือมเขตตําบลสําโรงตาเจ็น อําเภอขุขันธ  

จังหวัดศรีสะเกษ

71 63087307890 28 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       496,954.76 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซี. หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 496,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

474/2563 ตําบลสายทางบานกลาง หมูที่ 7 - 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ474/2563 ตําบลสายทางบานกลาง หมูที่ 7 - 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานอะลาง  หมูที่ 6 ตําบลตําแย  เหมาะสม

อําเภอพยุห  จังหวัดศรีสะเกษ

72 63087320245 28 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,191.02 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 496,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

475/2563 ตําบลสายทางบานตาทึง หมูที่ 11 - 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานภูมิสวงษ  หมูที่ 12 ตําบลหัวเสือ - เหมาะสม

 เชื่อมเขตตําบลโคกเพชร อําเภอขุขันธ

จังหวัดศรีสะเกษ

73 63087333385 28 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       490,000.00 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 489,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

476/2563 ตําบลสายทางบานอรุณพัฒนา 489,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 8 - บานตาทึง  หมูที่ 11  เหมาะสม

 ตําบลหัวเสือ - เช่ือมเขตตําบลสําโรงตาเจ็น

อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ



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

74 63087305757 28 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,911.69 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

477/2563 ตําบลสายทางบานหนองไผ หมูที่ 12 - 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

วังเทวดา ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน   เหมาะสม

จังหวัดศรีสะเกษ

75 63087319675 31 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       496,945.22 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 496,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

478/2563 ตําบลสายทางบานขาม หมูที่ 1 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด  - เหมาะสม

อางเก็บนํ้าบานเชือกกลาง หมูที่ 7 

ตําบลจิกสังขทอง อําเภอราษีไศล   

จังหวัดศรีสะเกษ

76   63087319774 31 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       496,907.73 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 496,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา76   63087319774 31 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       496,907.73 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 496,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

479/2563 ตําบลสายทางบานโนนสมบูรณ 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2 ตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด - เหมาะสม

(ถนนมิยาซาวา) เขตตําบลดาน 

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

77   63087319846 31 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       496,945.22 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 496,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

480/2563 ตําบลสายทางบานโนนสมบูรณ 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2 ตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด - เหมาะสม

บานโนนสังข หมูที่ 8 ตําบลดาน

อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

78 63087319940 31 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       496,945.22 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 496,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

481/2563 ตําบลสายทางบานหลักดาน หมูที่ 3 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด - เหมาะสม

บานหนองบอ หมูที่ 2 ตําบลดาน 

อําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษอําเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ



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

79 63087320044 31 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       496,945.22 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 496,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

482/2563 ตําบลสายทางบานหนองพอก หมูที่ 4 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด - เหมาะสม

บานหนองซําไฮ  หมูที่ 6 ตําบลดาน

อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

80 63087337127 31 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       496,907.73 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 496,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

483/2563 ตําบลสายทางบานหนองบัวทอง 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 1 ตําบลหนองบัวดง - หนองโน เหมาะสม

อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 

81 63087337164 31 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       496,907.73 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 496,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

484/2563 ตําบลสายทางบานทัพสวย หมูที่ 5 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ484/2563 ตําบลสายทางบานทัพสวย หมูที่ 5 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองบัวดง  อําเภอศิลาลาด - เหมาะสม

(ถนนมิยาซาวา) เขตตําบลดาน  

อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

82 63087337185 31 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       496,907.73 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 496,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

485/2563 ตําบลสายทางบานกุง หมูที่ 2 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด - เหมาะสม

เขตตําบลจิกสังทองข อําเภอราษีไศล  

จังหวัดศรีสะเกษ

83 63087337218 31 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       496,945.22 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 496,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

486/2563 ตําบลสายทางบานกุง หมูที่ 13 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลกุง อําเภอศิลาลาด  - เหมาะสม

เขตตําบลหนองแค  อําเภอราษีไศล  

จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ



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

84 63087337249 31 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       496,907.73 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 496,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

487/2563 ตําบลสายทางบานขาม หมูที่ 1 496,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลกุง  อําเภอศิลาลาด - เหมาะสม

หวยมะยาง หมูที่ 5 ตําบลหนองแค 

อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

85 63087320850 31 ส.ค. 63 ซอมปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยาง 500,000.00       526,012.45 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 499,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

488/2563 โดยการปูทาง Asphaltic Concrete 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(ปูบน Tack  Coat) สายทางหลวง เหมาะสม

หมายเลข 2168 - บานละทาย หมูที่ 7

ตําบลละทาย อําเภอกันทรารมย  
จังหวัดศรีสะเกษ

86   63087560311 31 ส.ค. 63 ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะซําซู บานหิน 500,000.00       506,087.29 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซี. หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 499,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

489/2563 หมูที่ 4 ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ เหมาะสม

87   63087563009 31 ส.ค. 63 ขุดลอกบอน้ําสาธารณะภายในหมูบาน 500,000.00       502,810.91 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซี. หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 499,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

490/2563 บานศรีสมบูรณ หมูที่ 13 ตําบลภูเงิน 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ เหมาะสม

88   63087559608 31 ส.ค. 63 ขุดลอกคลองหวยสราง บานหนองคับคา 500,000.00       501,559.41 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 499,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

491/2563 หมูที่ 3 ตําบลทาคลอ อําเภอเบญจลักษ 499,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ เหมาะสม

89   63077323896 31 ส.ค. 63 โครงการจัดซื้อโตะและเกาอี้นักเรียน 1,443,280.00     1,443,280.00  ประกวดราคา บริษัท เพชรรัตน อินดัสตี้ จํากัด บริษัท เพชรรัตน อินดัสต้ี จํากัด 708,388.00      บริษัท เพลิน เอดู อินดัสตรี้ จํากัดเปนผูเสนอราคา

4/2563 สําหรับโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร อิเล็กทรอนิกส บริษัท บ.ีบ.ีเค.อินดัสตรี จํากัด บริษัท บี.บ.ีเค.อินดัสตรี จํากัด 902,340.00      663,340.00 ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สวนจังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) หจก.อธิษฐ 2009 หจก.อธิษฐ 2009 1,170,000.00    เหมาะสม

บริษัท เพลิน เอดู อินดัสตรี้ จํากัด 663,340.00บริษัท เพลิน เอดู อินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เพลิน เอดู อินดัสตรี้ จํากัด 663,340.00


