
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 63037458696 7 เม.ย. 63 โครงการกอสรางสะพานโครงเหล็ก 499,800.00       499,963.97 เฉพาะเจาะจง หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

214/2563 บานหนองเข็งนอย หมูที่ 10  498,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลกฤษณา  อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

2 63037085909 7 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 997,600.00       919,671.09 ประกวดราคา หจก.ลาภิศกอสราง หจก.ลาภิศกอสราง 566,000.00      หจก.ลาภิศกอสราง เปนผูเสนอราคา

215/2563 สายทางบานโศกขามปอม   หมูที่ 4  อิเล็กทรอนิกส หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 600,000.00      566,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลภูผาหมอก - บานโนนสําราญใต     (e-bidding) หจก.ประกิตลักษณกอสราง หจก.ธนาประสงค 630,000.00      ตรงตามประกาศ

หมูที่ 10   ตําบลโนนสําราญ  - หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 604,900.00      

บานโนนสวาง  หมูที่ 5  ตําบลเสาธงชัย หจก.ธนาประสงค หจก.เพียรสราง 575,000.00      

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

บานโนนสวาง  หมูที่ 5  ตําบลเสาธงชัย หจก.ธนาประสงค หจก.เพียรสราง 575,000.00      

อําเภอกันทรลักษ     จังหวัดศรีสะเกษ หจก.สมชายรุงเรือง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 616,000.00          

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก.สุริยาขนสงอุบล 911,000.00      

หจก.เพียรสราง

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.เรืองโรจน 23

หจก.สุริยาขนสงอุบล

3 63027149381 7 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 4,997,700.00     4,531,464.03 ประกวดราคา บริษัท เอ ซี เอ็มดีเวลอปเมนทจํากัด หจก.เพียรสราง 4,525,460.00    หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

216/2563 สายทางบานสรางเม็ก    หมูที่ 6    ตําบลหนองฮาง อิเล็กทรอนิกส หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง 4,525,460.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอเบญจลักษ -บานซําผักแวน  หมูที่ 9   (e-bidding) หจก.ปญญาทรัพย กรุป ตรงตามประกาศ

ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ หจก.อธิษฐ 2009

หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น

หจก.โคราชพัฒนะ

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ประกิตลักษณกอสรางหจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.ธเนศธนากอสราง



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.ธนาประสงค

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.สินรวมชัย

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ชมมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.เพียรสราง

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.บาสกันทรารมย

หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด 

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กิจศิริวุฒิ

หจก.พลสิทธิ์กอสราง

หจก.คูณดีเอ็นเตอรไพรส

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง 1995

หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั้น

หจก.นครพนม วิศวเทค

หจก.ทรัพยดอนทอง

4 63037086369 7 เม.ย. 63 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมตําบลสายทาง 1,999,500.00     1,844,602.94 ประกวดราคา บ.นัม แพน ออโตพารท  แอนด หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 1,110,000.00    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

217/2563 บานกันจาน  หมูที่ 2  ตําบลกุดเสลา - บานหนองหิน อิเล็กทรอนิกส ดีไซน จํากัด หจก.ธนาประสงค 1,250,000.00    1,110,000.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2    ตําบลสวนกลวย    อําเภอกันทรลักษ (e-bidding) หจก.รุงสิริบุญลักษณ หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 1,270,000.00    ตรงตามประกาศหมูที่ 2    ตําบลสวนกลวย    อําเภอกันทรลักษ (e-bidding) หจก.รุงสิริบุญลักษณ หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 1,270,000.00    ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ปญญาทรัพย กรุป หจก.ลาภิศกอสราง 1,120,000.00    



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.อธิษฐ 2009 หจก.เพียรสราง 1,140,000.00    

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 1,288,000.00    

หจก.ประกิตลักษณกอสราง หจก.สุริยาขนสงอุบล 1,829,000.00    

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.ธนาประสงค

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.ลาภิศกอสราง

หจก.เพียรสราง

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.สรณศิริศรีสะเกษ กอสรางหจก.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง

หจก.เรืองโรจน 23

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

บ.ส.การโยธา 1993 จํากัด 

หจก.สุริยาขนสงอุบล

5 63037278283 14 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบลสาย 998,500 920,457.44 ประกวดราคา หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง หจก.ธนาประสงค 915,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

218/2563 ทางทางหลวงแผนดินหมายเลข 2085  - อิเล็กทรอนิกส หจก.ปญญาทรัพย กรุป 915,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 บานโนนศรีไคล หมูที่ 8  ตําบลหนองหัวชาง  -   (e-bidding) หจก.โคราชพัฒนา ตรงตามประกาศ

บานหนองทามใหญ   หมูที่ 6  - หจก.สินประดิษฐ

บานหนองอีกวาง  หมูที่ 5  ตําบลคําเนียม หจก.ประกิตลักษณกอสราง

 อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.ธนาประสงค

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.ชนมีชัย 1994หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์



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.ขุขันธ เอส เจ แอล 

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.บาสกันทรารมย

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.ศิริวัฒน ทรัพยทวี

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กิจศิริวุฒิ

6 63037164769 14 เม.ย. 63 โครงการซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสาย 999,600.00       991,689.41 ประกวดราคา หจก.เทพศิริจอมพระ หจก.ประกิตลักษณกอสราง 740,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

219/2563 ทางบานชมพูทอง หมูที่ 8 ตําบลน้ําเกล้ียง   - อิเล็กทรอนิกส หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 890,000.00      426,300.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ219/2563 ทางบานชมพูทอง หมูที่ 8 ตําบลน้ําเกล้ียง   - อิเล็กทรอนิกส หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 890,000.00      426,300.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองระไง  หมูท่ี 7  ตําบลรุงระวี  อําเภอนํ้าเกลี้ยง (e-bidding) หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ หจก.ธนาประสงค 426,300.00      ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ประกิตลักษณกอสราง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 548,999.61      

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 645,000.00      

หจก.ธนาประสงค หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 659,000.00      

หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.ทาทรายรุงอรุณ 450,000.00      

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง หจก.ณชัยรุงเรือง 723,000.00      

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.ส.กิจเจริญชัย 498,000.00      

หจก.สมชายรุงเรือง หจก.พลสิทธกอสราง 960,000.00      

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.กันทรลักษคอนสตรัคชั่น

หจก.เพียรสราง

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ทาทรายปนัดดา

หจก.ณชัยรุงเรืองหจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.ส.กิจเจริญชัย



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.อังคพัฒนกอสราง

บ.ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.พลสิทธกอสราง

หจก.สยามทาทพระกอสราง

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง

7 63037108609 14 เม.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง 1,999,600.00     1,987,068.57 ประกวดราคา หจก.รุงสิริบุญลักษณ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 1,480,000.00    หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

220/2563 บานหนองเกา หมูที่ 8  -บานซําขี้เหล็ก  หมูที่10 อิเล็กทรอนิกส หจก.ปญญาทรัพย กรป หจก.ประกิตลักษณกอสราง 1,490,000.00    850,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลพราน  - บานซําบันได  หมูที่  10 ตําบลบักดอง (e-bidding) หจก.เทพศิริจอมพระ หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 1,250,000.00    ตรงตามประกาศ

อําเภอขุนหาญ    จังหวัดศรีสะเกษ ป.เลิศศิริ หจก.ธนาประสงค 850,000.00      

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.กันทรลักษไทยนต 1,390,000.00    

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 1,190,000.00    หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 1,190,000.00    

หจก.ประกิตลักษณกอสราง หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 1,093,000.00    

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.เพียรสราง 1,240,000.00    

หจก.ธนาประสงค หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 1,080,000.00    

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

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 870,000.00      

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 1,688,679.00    

หจก.สมชายรุงเรือง หจก.สุริยาขนสงอุบล 1,976,000.00    

หจก.ชนมีชัย 1994 หจก.พลสิทธิ์กอสราง 1,930,000.00    

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จํากัด 1,900,000.00    

หจก.ลาภิศกอสราง

หจก.เพียรสราง

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ

หจก.ทาทรายปนัดดาหจก.ทาทรายปนัดดา

หจก.ณชัยรุงเรือง



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.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.อังคพัฒนกอสราง

บ.ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.ชางไทยการโยธา 2018

หจก.พลสิทธิ์กอสราง 

หจก.สยามทาพระกอสราง

วิจิตรุงโรจนกอสราง 1995 

บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จํากัด 

8 63037278915 15 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล1,998,200.00     1,998,200.00 ประกวดราคา บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด หจก.บาสกันทรารมย 1,836,788.00    หจก.บาสกันทรารมย เปนผูเสนอราคา

221/2563 สายทางบานละทาย   หมูท่ี 1   ตําบลละทาย - บานเปอย อิเล็กทรอนิกส หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง 1,836,788.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 4,6   ตําบลหนองแกว   อําเภอกันทรารมย   (e-bidding) หจก.ปญญาทรัพย กรุป ตรงตามประกาศหมูที่ 4,6   ตําบลหนองแกว   อําเภอกันทรารมย   (e-bidding) หจก.ปญญาทรัพย กรุป ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.อธิษฐ 2009

หจก.โคราชพัฒนะ

หจก.สินประดิษฐ

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.ธนาประสงค

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.บาสกันทรารมย

หจก.ณชัยรุงเรืองหจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง



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

บ.ส.การโยธา 1993 จํากัด 

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กิจศิริวุฒิ

หจก.พลสิทธิ์กอสราง

หจก.คูณดีเอ็นเตอรไพรส

หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น

9 63037086181 15 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 997,400.00    975,579.44    ประกวดราคา หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 870,000.00      บ.คิงคอนสตรัคช่ัน แอนด เปนผูเสนอราคา

222/2563 สายทางบานเค็ง   หมูที่ 9   ตําบลจะกง  อําเภอขุขันธ- อิเล็กทรอนิกส หจก.ปญญาทรัพย กรุป หจก.เค.เจ.เจ 602,000.00      แมททีเรียล จํากัด ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองอารี  หมูที่ 1  ตําบลดินแดง  (e-bidding) หจก.เทพศิริจอมพระ หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ 683,000.00      567,777.00       ตรงตามประกาศ

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ป.เลิศศิริ หจก.อึ้งเกี่ยอู 650,000.00      

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 617,880.00      

หจก.ประกิตลักษณกอสราง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น678,000.00      หจก.ประกิตลักษณกอสราง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น678,000.00      

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ณชัยรุงเรือง 739,000.00      

หจก.ธนาประสงค บ.คิงคอนสตรัคชั่น แอนด แมททีเรียล จํากัด 567,777.00      

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.เค.เจ.เจ

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.อึ้งเกี่ยอู

หจก.กันทรลักษคอนสตรัคชั่น

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ทาทรายปนัดดา

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้งหจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.อังคพัฒนกอสราง



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

บ.ส.การโยธา 1993  จํากัด

บ.คิงคอนสตรัคชั่น แอนด แมททีเรียล จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.สมโชคกอสราง

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง

10 63037110413 16 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 998,000.00    903,631.06 ประกวดราคา หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 810,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

223/2563 สายทาง  บานตาเกษ   หมูที่ 7  -  บานซําโพธิ์  หมูที่ 5  อิเล็กทรอนิกส หจก.ปญญาทรัพย กรุป หจก.กันทรลักษต้ังพูนผลสวัสดิ์ 570,000.00      502,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

 ตําบลจานใหญ - เขตตําบลนํ้าออม   อําเภอกันทรลักษ  (e-bidding) หจก.เทพศิริจอมพระ หจก.เพียรสราง 502,000.00      ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 619,000.00      

หจก.ประกิตลักษณกอสราง หจก.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง 888,000.00      

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ณชัยรุงเรือง 688,000.00      หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ณชัยรุงเรือง 688,000.00      

หจก.ธนาประสงค

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.กันทรลักษคอนสตรัคชั่น

หจก.ลาภิศกอสราง

หจก.เพียรสราง

หจก.ขุขันธเอส เจ แอล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง

หจก.ทาทรายปนัดดา

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.อังคพัฒนกอสราง



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

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.สมโชคกอสราง

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง 1995

11 63037275741 17 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมขยาย 863,900.00       909,500.00 ประกวดราคา หจก.บาสกันทรารมย หจก.ธนาประสงค 800,000.00      หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคา

224/2563 ไหลทางภายในโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร อิเล็กทรอนิกส หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.กันทรลักษไทยนต 680,000.00      629,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สวนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนสายธารวิทยา (e-bidding) หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 629,000.00      ตรงตามประกาศ

ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ หจก. ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 710,000.00      

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.โคราชพัฒนะ

หจก. ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง

หจก.ปญญาทรัพย กรุปหจก.ปญญาทรัพย กรุป

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก. ชนมีชัย 1994

หจก.ธนาประสงค

หจก. บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก. สุริยาขนสงอุบล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก. ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก. ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก. สินรวมชัย

หจก.กิจศิริวุฒิ

หจก.เพียรสราง

หจก. ณชัยรุงเรือง

หจก.กันทรลักษไทยนต



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

บริษัท อุบลสถาปตย จํากัด

หจก.โพธิ์ศิริกอสราง

หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

บริษัท เอกเมืองยศ จัด

หจก.อํานาจเจริญ กรุป

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.พ.ีที.ที.

หจก.พัณกมล กอสราง

หจก.ทรัพยมั่นคง 1417

หจก.วาริชกอสราง

หจก.ทัศนียการชาง

12 63027150599 17 เม.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบลสายทาง998,000.00    991,650.13 ประกวดราคา หจก.เทพศิริจอมพระ หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 890,000.00      หจก.ทาทรายรุงอรุณ เปนผูเสนอราคา

440,000.00       225/2563 บานโนนสูง  หมูที่ 8  ตําบลบึงบอน - บานลิ้นฟา  หมูที่ 1 อิเล็กทรอนิกส หจก.ป.เลิศศิริ หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 549,000.00      440,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

2,3,10,11,14    ตําบลลิ้นฟา    อําเภอยางชุมนอย  (e-bidding) หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.สมชายรุงเรือง 490,000.00      ตรงตามประกาศ

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั้น559,000.00      

หจก.ประกิตลักษณกอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 440,000.00      

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ณชัยรุงเรือง 743,000.00      

หจก.ธนาประสงค หจก.ส.กิจเจริญชัย 498,000.00      

หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.สุริยาขนสงอุบล 981,000.00      

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง หจก.พลสิทธิ์กอสราง 960,000.00      

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.กันทรลักษคอนสตรัคชั่น

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั้น

หจก.แดนอีสานกอสราง

หจก.ทาทรายรุงอรุณหจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ทาทรายปนัดดา



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.ณชัยรุงเรือง

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.ส.กิจเจริญชัย

หจก.อังคพัฒนกอสราง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.พลสิทธิ์กอสราง

หจก.พุนเจริญทรัพย

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง 1995

13 63037165202 17 เม.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหวางตําบลสายทาง 999,000.00    992,745.98 ประกวดราคา หจก.เทพศิริจอมพระ หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 740,000.00      หจก.ทาทรายรุงอรุณ เปนผูเสนอราคา

226/2563 บานหนองคูนอย   หมูที่ 8   ตําบลเปาะ  อําเภอบึงบูรพ  - อิเล็กทรอนิกส หจก.ป.เลิศศิริ หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 890,000.00      440,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ440,000.00       

บานหนองกก  หมูที่ 6   ตําบลบัวหุง   (e-bidding) หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.สมชายรุงเรือง 490,000.00      ตรงตามประกาศ

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ 695,000.00      

หจก.ประกิตลักษณกอสราง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั้น599,000.00      

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ทาทรายรุงอรุณ 440,000.00      

หจก.ธนาประสงค หจก.ทาทรายปนัดดา 618,800.00      

หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.ณชัยรุงเรือง 794,000.00      

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง หจก.ส.เจริญทรัพยการโยธา 1998 588,888.00      

หจก.สมชายรุงเรือง หจก.พลสิทธิ์กอสราง 960,000.00      

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.กันทรลักษคอนสตรัคชั่น

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั้น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ทาทรายปนัดดา

หจก.ณชัยรุงเรืองหจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ส.เจริญทรัพยการโยธา 1998



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.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.อังคพัฒนกอสราง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.พลสิทธิ์กอสราง

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง 1995

14 63027148606 20 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 4,998,400.00       4,998,400.00  ประกวดราคา บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด หจก.กันทรลักษไทยนต 4,859,600.00    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

227/2563 สายทางบานหนองตาเซียง  หมูที่ 5 อิเล็กทรอนิกส หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง 4,859,600.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโพนยาง  - บานหนองอีแงบ  หมูที่ 4 (e-bidding) หจก.ปรัญญาทรัพย กรุป ตรงตามประกาศ

ตําบลศรีสําราญ  อําเภอวังหิน   หจก.อธิษฐ 2009

 จังหวัดศรีสะเกษ หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น จังหวัดศรีสะเกษ หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น

หจก.โคราชพัฒนะ

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ธนาประสงค

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.สินรวมชัย

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.วิริยะรุงโรจนกอสราง

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.กันทรารมยวัสดุ 1999

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอลหจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั้น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ



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.บาสกันทรารมย

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.ชางไทยการโยธา 2018

หจก.พลสิทธิ์กอสราง

หจก.คูณดีเอ็นเตอรไพรส

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง 1995

หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น

หจก.นครพนม วิศวเทค

ประกวดราคา15 63027146654 20 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 4,847,200.00       4,360,227.35 ประกวดราคา บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด หจก.กันทรลักษไทยนต 4,355,000.00    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

228/2563 สายทางบานโนนแสง หมูที่ 6 - บานโนนสมบูรณ อิเล็กทรอนิกส หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 4,360,227.35    4,355,000.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 7    ตําบลเสื่องขาว    อําเภอศรีรัตนะ    -   (e-bidding) หจก.ปรัญญาทรัพย กรุป ตรงตามประกาศ

บานเกษตรสมบูรณ  หมูที่ 9  ตําบลเขิน   หจก.อธิษฐ 2009

อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ หจก.โคราชพัฒนะ

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ธนาประสงค

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.สินรวมชัย

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล



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.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั้น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.บาสกันทรารมย

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.ชางไทยการโยธา 2018

หจก.พลสิทธิ์กอสราง

หจก.คูณดีเอ็นเตอรไพรส

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง 1995

หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น

หจก.นครพนม วิศวเทค

หจก.ทรัพยดอนทอง

บริษัท สหสมชัยธนาพร

16 63027148850 20 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 4,996,600.00       4,608,377.68 ประกวดราคา บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด หจก.กันทรลักษไทยนต 4,603,000.00    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

229/2563 สายทางบานศรีสมบูรณ    หมูที่ 13    ตําบลภูเงิน  อิเล็กทรอนิกส หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง 4,603,000.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรลักษ  -   บานภูทอง  หมูที่ 5  ตําบลภูฝาย (e-bidding) หจก.ปรัญญาทรัพย กรุป ตรงตามประกาศ

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ หจก.อธิษฐ 2009

หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น

หจก.โคราชพัฒนะ

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ธนาประสงค

หจก.กันทรลักษไทยนตหจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.สินรวมชัย

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง



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.สมชายรุงเรือง

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.เพียรสราง

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั้น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.บาสกันทรารมย

หจก.ณชัยรุงเรือง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กิจศิริวุฒิ

หจก.ชางไทยการโยธา 2018

หจก.พลสิทธิ์กอสราง

หจก.คูณดีเอ็นเตอรไพรส

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง 1995

หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น

หจก.นครพนม วิศวเทค

หจก.ทรัพยดอนทอง

17 63037279407 20 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณภายในเมืองใหม1,999,500 2,031,821.29 ประกวดราคา บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด หจก.กันทรลักษไทยนต 1,999,500.00    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

230/2563 ชองสะงํา    ตําบลไพรพัฒนา   อําเภอภูสิงห อิเล็กทรอนิกส หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 2,044,000.00    1,999,500.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) หจก.ปรัญญาทรัพย กรุป ตรงตามประกาศ

หจก.อธิษฐ 2009

หจก.โคราชพัฒนะ

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษหจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ประกิตลักษณกอสราง



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.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ธนาประสงค

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.สินรวมชัย

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั้น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.บาสกันทรารมย

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กิจศิริวุฒิ

หจก.พลสิทธิ์กอสราง

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง 1995

หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น

18 63027146465 20 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล4,999,900 4,434,318.33 ประกวดราคา บ.เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด หจก.กันทรลักษไทยนต 4,429,000.00    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

231/2563 สายทางบานรุง   หมูที่ 6  ตําบลรุงระวี  - ทางหลวง อิเล็กทรอนิกส หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 4,434,318.33    4,429,000.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

แผนดินหมายเลข 221  (ศรีสะเกษ -กันทรลักษ)  อําเภอ (e-bidding) หจก.ปรัญญาทรัพย กรุป ตรงตามประกาศ

น้ําเกลี้ยง    จังหวัดศรีสะเกษ หจก.อธิษฐ 2009

หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น

หจก.โคราชพัฒนะ

หจก.ประกิตลักษณกอสรางหจก.ประกิตลักษณกอสราง

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.ธนาประสงค

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.สินรวมชัย

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.เพียรสราง

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั้น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.บาสกันทรารมย

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กิจศิริวุฒิ

หจก.ชางไทยการโยธา 2018

หจก.พลสิทธิ์กอสราง

หจก.คูณดีเอ็นเตอรไพรส

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง 1995

หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น

หจก.นครพนม วิศวเทค

หจก.ทรัพยดอนทอง



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

19 63037123040 20 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 997,300 920,680.97 ประกวดราคา บ.นัม แพน ออโตพารท  แอนด หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 820,000 หจก.เอ็ม.เอ็ม.พี.คอนสตรัคซั่น เปนผูเสนอราคา

232/2563 สายทางบานผึ้งหมูที่ 4 - บานมะยาง หมูที่ 5 อิเล็กทรอนิกส ดีไซน จํากัด หจก.สมชายรุงเรือง 646,000          เซอรวิส ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองแค อําเภอราษีไศล  - เขตตําบลกุง (e-bidding) หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง หจก.เอ็ม.เอ็ม.พ.ีคอนสตรัคซั่นเซอรวิส 529,999          529,999           ตรงตามประกาศ

อําเภอศิลาลาด   จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ปรัญญาทรัพย กรุป หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ 740,000          

หจก.เทพศิริจอมพระ หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั้น 638,000

หจก.ป.เลิศศิริ หจก.ทาทรายรุงอรุณ 531,000

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.ทาทรายปนัดดา 598,800          

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ หจก.ณชัยรุงเรือง 746,000

หจก.ประกิตลักษณกอสราง บริษัท สเจริญทรัพยการโยธา 688,000

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.ธนาประสงค

หจก.กันทรลักษไทยนตหจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.บุญเจริญราษี

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.เอ็ม.เอ็ม.พี.คอนสตรัคซั่นเซอรวิส

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.กันทรลักษคอนสรัคชั่น

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั้น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ทาทรายปนัดดา

หจก.ณชัยรุงเรือง

บริษัท สเจริญทรัพยการโยธา 1998

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.อังคพัฒนกอสราง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด 

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก. ส. เทพฤทธิ์



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.สยามทาพระกอสราง

หจก.สมโชคกอสราง

หจก.วิจิตรรุงโรจนกอสราง 1995

20 63037122462 20 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 997,900 928,343.23 ประกวดราคา บ.นัม แพน ออโตพารท  แอนด หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 830,000 หจก.เอ็ม.เอ็ม.พี.คอนสตรัคซั่นเซอรวิส เปนผูเสนอราคา

233/2563 สายทางบานแสงแต   หมูที่ 10   -  บานขาม    หมูที่ 1 อิเล็กทรอนิกส ดีไซน จํากัด หจก.บุญเจริญราษี 516,250 507,999.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลกุง  อําเภอศิลาลาด - บานเชือก  หมูที่ 1 (e-bidding) หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง หจก.สมชายรุงเรือง 620,000 ตรงตามประกาศ

ตําบลจิกสังขทอง  อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ปรัญญาทรัพย กรุป หจก.เอ็ม.เอ็ม.พี.คอนสตรัคซั่นเซอรวิส 507,999

หจก.เทพศิริจอมพระ หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ 740,000          

หจก.ป.เลิศศิริ หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง 638,000          

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 540,000

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ หจก.ณชัยรุงเรือง 715,000

หจก.ประกิตลักษณกอสราง บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด 688,888หจก.ประกิตลักษณกอสราง บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด 688,888

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.ธนาประสงค

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.บุญเจริญราษี

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.เอ็ม.เอ็ม.พี.คอนสตรัคซั่นเซอรวิส

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.กันทรลักษคอนสรัคชั่น

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั้น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ทาทรายปนัดดา

หจก.ณชัยรุงเรืองหจก.ณชัยรุงเรือง

บริษัท สเจริญทรัพยการโยธา 1998

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง



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.อังคพัฒนกอสราง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด 

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก. ส. เทพฤทธิ์

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.สมโชคกอสราง

หจก.วิจิตรรุงโรจนกอสราง 1995

21 63027148003 20 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 4,998,100 4,583,651.78 ประกวดราคา บริษัท ชินาภัค คอนกรีต  จํากัด หจก.เพียรสราง 2,577,000.00    หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

234/2563 สายทางบานไรเย็นเจริญ  หมูท่ี 9 -บานหนองยาว  หมูที่ 7 อิเล็กทรอนิกส หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง หจก.กันทรลักษไทยนต 2,920,000.00    2,577,000.00        ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลทาคลอ - เขตตําบลหนองหวา  อําเภอเบญจลักษ (e-bidding) หจก.ทาทรายปนัดดา หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 2,999,000.00    ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 3,199,000.00    

หจก.ปญญาทรัพย กรุป หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 4,023,000.00    หจก.ปญญาทรัพย กรุป หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 4,023,000.00    

หจก.สุริยาขนสงอุบล หจก.สุริยาขนสงอุบล 4,537,000.00    

หจก.จิระประภากอสราง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 4,580,600.00    

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ หจก.พลสิทธิ์กอสราง 4,850,000.00    

หจก.ต.เขมราฐคอมเมอรส

หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง

หจก.คูณดีเอ็นเตอรไพรส

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.พลสิทธิ์กอสราง

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

หจก.อังคพัฒนกอสราง

หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.กันทรลักษคอนสตรัคชั่น

หจก.สมโชคกอสราง

หจก.ชางไทยการโยธา2018หจก.ชางไทยการโยธา2018

หจก.พนิดาสหกอสราง



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.รุงสิริบุญลักษณ

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.ขุนคลังกอสราง

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

บริษัท สหสมชัยธนาพร จํากัด

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.เทพศิริจอมพระ

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.ทาทรายรุงอรุณหจก.ทาทรายรุงอรุณ
หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ธนาประสงค

หจก.เพียรสราง

22 63037082430 20 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 998,700 927,694.88 ประกวดราคา หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 553,800.00      หจก.ทาทรายรุงอรุณ เปนผูเสนอราคา

235/2563 สายทางบานโนนคูณ หมูที่ 2 - บานหนองสําราญ อิเล็กทรอนิกส หจก.ทาทรายปนัดดา หจก.เพียรสราง 574,000.00      553,800.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 8 ตําบลโนนคอ - บานหนองตลาด (e-bidding) หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 648,000.00      ตรงตามประกาศ

หมูที่ 4 ตําบลเหลากวาง อําเภอโนนคูณ หจก.ปญญาทรัพย กรุป หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 655,000.00      

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.สุริยาขนสงอุบล หจก.ณชัยรุงเรือง 709,000.00      

หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 830,000.00      

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก.พลสิทธิ์กอสราง 950,000.00      

หจก.พลสิทธิ์กอสราง

หจก.อังคพัฒนกอสราง



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.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.สมโชคกอสราง

หจก.กันทรลักษคอนสตรัคชั่น

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.สินประดิษฐ

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.เทพศิริจอมพระ

หจก.ทาทรายรุงอรุณ
หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ธนาประสงค

หจก.เพียรสราง

23 63037107312 20 เม.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 998,000 991,249.32 ประกวดราคา หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 440,000.00      หจก.ทาทรายรุงอรุณ เปนผูเสนอราคา

236/2563 สายทางบานหนองโงง หมูที่ 7 - บานน้ําออมนอย อิเล็กทรอนิกส หจก.ทาทรายปนัดดา หจก.สมชายรุงเรือง 490,000.00      440,000.00           ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 6 ตําบลหวานคํา อําเภอราษีไศล (e-bidding) หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 599,000.00      ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.สุริยาขนสงอุบล หจก.สเจริญทรัพยการโยธา1998 608,888.00      

หจก.พลสิทธิ์กอสราง หจก.ทาทรายปนัดดา 620,000.00      

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก.ณชัยรุงเรือง 743,000.00      

หจก.อังคพัฒนกอสราง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 890,000.00      

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง หจก.พลสิทธิ์กอสราง 960,000.00      

หจก.กันทรลักษทรัพยทวีหจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.สเจริญทรัพยการโยธา1998



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.กันทรลักษคอนสตรัคชั่น

หจก.สรณศิริศรีสะเกษ กอสราง

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.เทพศิริจอมพระ

หจก.ป.เลิศศิริ

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.พุนเจริญทรัพย

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ธนาประสงค

24 63027147095 21 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 4,998,100 4,525,537.14 ประกวดราคา บริษัท ชินาภัค คอนกรีต  จํากัด หจก.เพียรสราง 2,598,000.00    หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

237/2563 สายทางบานโนนเรือ หมูที่ 6 - บานคําบอน อิเล็กทรอนิกส หจก.โคราชพัฒนะ หจก.กันทรลักษไทยนต 2,920,000.00    2,598,000.00        ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 8 ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ - (e-bidding) หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 2,999,000.00    ตรงตามประกาศ

บานหวยเจริญ หมูที่ 13 ตําบลทาคลอ หจก.ทาทรายปนัดดา หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 3,099,000.00    

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.ณชัยรุงเรือง 3,460,000.00    

หจก.ปญญาทรัพย กรุป หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 4,160,000.00    

หจก.สุริยาขนสงอุบล บริษัท ชินาภัค คอนกรีต  จํากัด 4,444,444.44    

หจก.จิระประภากอสราง หจก.สุริยาขนสงอุบล 4,479,000.00    

หจก.ต.เขมราฐคอมเมอรส หจก.สยามทาพระกอสราง 4,500,000.00    

หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 4,522,500.00    หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 4,522,500.00    

หจก.คูณดีเอ็นเตอรไพรส หจก.พลสิทธิ์กอสราง 4,840,000.00    



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.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.พลสิทธิ์กอสราง

หจก.อังคพัฒนกอสราง

หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ

หจก.สมโชคกอสราง

หจก.สเจริญทรัพยการโยธา1998

หจก.ชางไทยการโยธา2018

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.รุงสิริบุญลักษณ

หจก.สยามทาพระกอสราง

บริษัท นัม แพน ออโตพารท แอนด ดีไซน จํากัด

หจก.ขุนคลังกอสราง

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.เทพศิริจอมพระ

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.สมชายรุงเรืองหจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ธนาประสงค

หจก.เพียรสราง



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

25 63037275540 22 เม.ย. 63 กอสรางอาคารเอนกประสงค (โรงอาหารขนาด 11.00 X 1,500,000 1,241,789.73 ประกวดราคา หจก.ประกิตลักษณกอสราง หจก.ธนาประสงค 1,038,000.00    หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

238/2563 20.00 เมตร ) โรงเรียนสายธารวิทยา  ตําบลสวนกลวย อิเล็กทรอนิกส หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั้น 1,159,000.00    1,038,000.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) หจก.ธนาประสงค  ตรงตามประกาศ

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.เพียรสราง

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั้น

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.กิจศิริวุฒิ

26 63037084590 22 เม.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหวางตําบล 991,000 999,006.58 ประกวดราคา หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 890,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

239/2563 สายทางบานแสนสุข หมูที่ 12 ตําบลปรือใหญ อิเล็กทรอนิกส หจก.ทาทรายปนัดดา หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 699,000.00      617,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ239/2563 สายทางบานแสนสุข หมูที่ 12 ตําบลปรือใหญ อิเล็กทรอนิกส หจก.ทาทรายปนัดดา หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 699,000.00      617,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุขันธ - บานตะเคียนรามตะวันออก (e-bidding) หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 617,000.00      ตรงตามประกาศ

หมูที่ 1 ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห หจก.ปญญาทรัพย กรุป หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 688,000.00      

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.สุริยาขนสงอุบล หจก.ณชัยรุงเรือง 890,000.00      

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.อังคพัฒนกอสราง

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.สมโชคกอสราง

หจก.กันทรลักษคอนสตรัคชั่น

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.สยามทาพระกอสราง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

หจก.กันทรลักษไทยนตหจก.กันทรลักษไทยนต



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.เทพศิริจอมพระ

หจก.ป.เลิศศิริ

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธนาประสงค

27 63027150651 23 เม.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวางตําบล 2,499,600 2,480,245.70 ประกวดราคา หจก.ลาภิศกอสราง หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 1,950,000.00    หจก.ทาทรายรุงอรุณ เปนผูเสนอราคา

240/2563 สายทางบานกระหวัน หมูที่ 5 ตําบลโนนสําราญ - อิเล็กทรอนิกส หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง หจก.ประกิตลักษณกอสราง 1,839,986.67    997,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนเปอย หมูที่ 10 - บานหนองตลาด (e-bidding) หจก.ทาทรายปนัดดา หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 1,560,000.00    ตรงตามประกาศ

หมูที่ 9 ตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.ธนาประสงค 1,058,000.00    หมูที่ 9 ตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษ หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995 หจก.ธนาประสงค 1,058,000.00    

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.สุริยาขนสงอุบล หจก.กันทรลักษไทยนต 1,740,000.00    

หจก.ปญญาทรัพย กรุป หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 1,498,998.81    

หจก.คูณดีเอ็นเตอรไพรส หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 1,364,000.00    

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ หจก.เพียรสราง 1,700,000.00    

หจก.พลสิทธิ์กอสราง หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 1,488,000.00    

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ทาทรายรุงอรุณ 997,000.00      

หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.สเจริญทรัพยการโยธา1998 1,529,888.00    

หจก.ชางไทยการโยธา2018 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 2,107,431.00    

หจก.สเจริญทรัพยการโยธา1998 หจก.สุริยาขนสงอุบล 2,455,000.00    

หจก.ชนมีชัย 1994 หจก.พลสิทธิ์กอสราง 2,420,000.00    

หจก.รุงสิริบุญลักษณ

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.สยามทาพระกอสราง

บริษัท นัม แพน ออโตพารท แอนด ดีไซน จํากัด

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.สมชายรุงเรืองหจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หจก.กันทรลักษไทยนต



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.อังคพัฒนกอสราง

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.เทพศิริจอมพระ

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธนาประสงค

หจก.เพียรสราง

28 63037158547 24 เม.ย. 63 กอสรางรั้วคอนกรีตศูนยการจัดขยะมูลฝอย 810,600 792,731.04 ประกวดราคา หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์ บริษัท ศกุนตลาไฮฟลายเออร จํากัด 633,333.00      บริษัท ศกุนตลาไฮฟลายเออร จํากัด เปนผูเสนอราคา

241/2563 รวมกลุมพื้นที่ 3 อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ อิเล็กทรอนิกส หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 749,000.00      633,333.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ241/2563 รวมกลุมพื้นที่ 3 อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ อิเล็กทรอนิกส หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 749,000.00      633,333.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(e-bidding) หจก.กันทรลักษคอนสตรัคชั่น ตรงตามประกาศ

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.สยามทาพระกอสราง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หจก.เทพศิริจอมพระ

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล

หจก.ธนาประสงค

บริษัท ศกุนตลาไฮฟลายเออร จํากัด

29 63027146788 24 เม.ย. 63 ปรับปรุงภูมิทัศนกอสรางลานคอนกรีตและ 2,548,300 2,547,314.94 ประกวดราคา หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.กันทรลักษไทยนต 2,548,300.00    หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

242/2563 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดศรีบึงบูรพ อิเล็กทรอนิกส หจก.บาสกันทรารมย หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา 2,540,000.00    2,540,000.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนสาวสวย หมูที่ 4 ตําบลบึงบูรพ (e-bidding) หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น ตรงตามประกาศ

อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ หจก.พลสิทธิ์กอสราง

หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจหจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ



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.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995

หจก.ทีพีเอฟ เอนจิเนียริ่ง

หจก.สเจริญทรัพยการโยธา1998

หจก.ปญญาทรัพย กรุป

หจก.อธิษฐ 2009

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ธนาประสงค

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.สมชายรุงเรือง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.สินรวมชัย

หจก.กิจศิริวุฒิ

หจก.คูณดีเอ็นเตอรไพรส

หจก.ณชัยรุงเรือง

หจก.กันทรลักษไทยนต


