
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 63047543557 1 พ.ค. 63 โครงการวางระบบทอประปาภายใน 136,000.00       135,999.24 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 135,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

243/2563 โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 135,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

โรงเรียนผักแพววิทยา ตําบลผักแพว ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

2 63027145681 5 พ.ค. 63 โครงการกอสรางอาคารหลังคาไรโครงสราง 5,000,000.00     4,995,243.60 ประกวดราคา หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง บริษัท เค  แอล  พี  กรุป 3,339,000.00    บริษัท เค  แอล  พี  กรุป เปนผูเสนอราคา

244/2563 (Trussless Curved Roof) หลังคาเหล็ก อิเล็กทรอนิกส หจก.สเจริญทรัพยการโยธา1998 หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง 4,390,000.00    3,339,000.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

รีดลอน (Metal Sheet Rib) ขนาด 40 x 30 เมตร (e-bidding) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 4,188,000.00    ตรงตามประกาศ

จํานวน 1 หลัง ใหแก โรงเรียนราษีไศล หจก.สุริยาขนสงอุบล 4,588,888.00    

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 1 หลัง ใหแก โรงเรียนราษีไศล หจก.สุริยาขนสงอุบล หจก.สเจริญทรัพยการโยธา1998 4,588,888.00    

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ประกิตลักษณกอสราง หจก.สุริยาขนสงอุบล 4,945,000.00        

หจก.ทาทรายรุงอรุณ บริษัท สยามเทค ยูไนเต็ด จํากัด 3,800,000.00    

บริษัท เค  แอล  พี  กรุป

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

บริษัท สยามเทค ยูไนเต็ด จํากัด

หจก.กิจศิริวุฒิ

3 63047566619 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,000.00       476,489.84 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 476,000.00      หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

245/2563 สายทางบานดอนจันทร หมูที่ 12 476,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลนํ้าคํา - แมน้ํามูล อําเภอเมือง ตรงตามประกาศ

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

4 63047566698 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง 499,000.00       476,489.84 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 476,000.00      หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

246/2563 ตําบลสายทางบานยางกุด หมูที่ 5 476,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหมากเขียบ - ทางหลวงแผนดิน ตรงตามประกาศ

หมายเลข 220 อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

5 63047566782 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง 499,000.00       476,489.84 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 476,000.00      หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

247/2563 งตําบลสายทางบานโนนเจริญ หมูที่ 3 476,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลซํา - เขตตําบลหนองครก ตรงตามประกาศ

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสวะเกษ

6 63047566841 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง 499,000.00       476,489.84 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 476,000.00      หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

248/2563 ตําบลสายทางบานหนองมวง หมูที่ 8 476,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองครก - เขตตําบลหมากเขียบ ตรงตามประกาศตําบลหนองครก - เขตตําบลหมากเขียบ ตรงตามประกาศ

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

7 63047567015 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง 499,000.00       476,521.66 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 476,000.00      หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

249/2563 ตําบลสายทางบานศรีพันเรือ หมูที่ 11 476,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองแกว - บานตะดอบ หมูที่ 8 ตรงตามประกาศ

ตําบลตะดอบ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

8 63047560262 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง 499,200.00       491,503.10 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 491,000.00      หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

250/2563 ตําบลสายทางบานอีหล่ํา (หนองเครือซูด) 491,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 8 ตําบลหมากเขียบ - บานหนองสาด ตรงตามประกาศ

หมูที่ 4 ตําบลหนองครก 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

9 63047565630 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง 498,500.00       485,954.10 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 485,000.00      หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

251/2563 ตําบลสายทางบานหนองมวง หมูที่ 9 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองหัวชาง - บานหนองทามนอย ตรงตามประกาศ

หมูที่ 7 ตําบลตําเนียม อําเภอกันทรารมย

จังหวัดศรีสะเกษ

10 63047565824 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง 498,500.00       485,991.16 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 485,000.00      หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

252/2563 ตําบลสายทางบานหนองหัวชาง หมูที่ 5 - 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานรองน้ําคํา หมูที่ 10 ตําบลหนองหัวชาง ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ -
บานเปอย ตําบลโนนกาเล็น อําเภอสําโรง 

จังหวัดอุบลราชธานี

11 63047565958 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง 498,600.00       484,005.16 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 483,000.00      หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

253/2563 ตําบลสายทางบานภูคํา  หมูที่ 3 483,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลนํ้าเกลี้ยง - บานสะเต็ง หมูที่ 1 ตรงตามประกาศ

ตําบลคูบ อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

12 63047565958 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหวางตําบล 499,700.00       443,150.60 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 443,000.00      หจก.ที แอนด เอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

254/2563 สายทางบานไรเอราวัณ หมูที่ 7 443,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลเขิน - เขตตําบลรุงระวี ตรงตามประกาศ

อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

13 63047509420 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบลสายทางบานหนองปงปอง หมูที่ 496,000.00       486,313.49 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 486,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

255/2563 ตําบลสายทางบานหนองปงปอง หมูที่ 7 486,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโนนปูน อําเภอไพรบึง - บานหนองยวน ตรงตามประกาศ

หมูที่ 8 ตําบลวังหิน อําเภอวังหิน

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

14 63047509443 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง 496,000.00       486,313.49 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 486,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

256/2563 ตําบลสายทางบานหนองอิไท หมูที่ 4 486,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง - ตรงตามประกาศ

เขตตําบลหนองคา อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะกษ

15 63047509472 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 496,000.00       486,313.49 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 486,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

257/2563 สายทางบานฮองสามัคคี หมูที่ 11 486,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง - ตรงตามประกาศ

เขตตําบลกระหวัน อําเภอขุนหาญ 

จังหวัดศรีสะเกษ

16 63047509497 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง 496,000.00       486,313.49 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 486,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

258/2563 ตําบลสายทางบานอาลัย หมูที่ 7 486,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ258/2563 ตําบลสายทางบานอาลัย หมูที่ 7 486,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง - ตรงตามประกาศ

เขตตําบลหนองคา อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ

17 63047509522 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง 496,000.00       486,313.49 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 486,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

259/2563 ตําบลสายทางบานปราสาทเยอ หมูที่ 1 486,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง - ตรงตามประกาศ

คลองสหกรณ เขตอําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

18 63047509555 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง 498,000.00       488,246.37 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 488,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

260/2563 ตําบลสายทางบานไพรบึง หมูที่ 8,15,16 - 488,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานผือ หมูที่ 9 ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง - ตรงตามประกาศ

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

19 63047566170 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง 499,600.00       496,395.34 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 496,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

261/2563 ตําบลสายทางบานโนนแตน หมูที่ 8 496,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลแขม - บานสําโรงนอย หมูที่ 4 ตรงตามประกาศ

ตําบลหัวชาง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

20 63047566849 5 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,600.00       496,395.34 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 496,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

262/2563 สายทางบานตลาด หมูที่ 11 ตําบลสําโรง - 496,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานมะหลัดใหญ หมูที่ 6 , บานมะหลัดเหนือ หมูท่ี 7 , บานมะหลัดใต ตรงตามประกาศ

หมูที่ 8 , ตําบลแต อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

21 63047543816 7 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,600.00       496,453.55 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 496,000.00      หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่นเปนผูเสนอราคา

263/2563 สายทางบานหนองนกเจา หมูที่ 1 - 496,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานขี้เหล็กพัฒนา หมูที่ 12 ตําบลรังแรง - ตรงตามประกาศบานขี้เหล็กพัฒนา หมูที่ 12 ตําบลรังแรง - ตรงตามประกาศ

เขตตําบลโพธิ์ชัย อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

22 63047543852 7 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,600.00       496,395.34 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 496,000.00      หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่นเปนผูเสนอราคา

264/2563 สายทางบานรังแรง หมูที่ 4 ตําบลรังแรง - 496,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนเปอย หมูที่ 12 ตําบลอีหล่ํา ตรงตามประกาศ

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

23 63047561505 7 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,300.00       497,514.26 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซนตกอสราง หจก.พันเปอรเซนตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซนตกอสรางเปนผูเสนอราคา

265/2563 สายทางบานบุยาว หมูท่ี 2 - บานกลวยกวาง 497,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 1 - บานโนนสําโรง หมูที่ 7 ตําบลกลวยกวาง ตรงตามประกาศ

อําเภอหวยทับทัน - เขตตําบลโคกจาน 

อําเภออุทุมพรพิสัย 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

24 63047564841 7 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,300.00       497,514.26 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซนตกอสราง หจก.พันเปอรเซนตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซนตกอสรางเปนผูเสนอราคา

266/2563 สายทางบานหองนอย หมูที่ 12 ตําบลผักไหม 497,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - เขตตําบลเกาะแกว ตรงตามประกาศ

อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดศรีสะเกษ

25 63047564360 7 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,300.00       497,514.26 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซนตกอสราง หจก.พันเปอรเซนตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซนตกอสรางเปนผูเสนอราคา

267/2563 สายทางบานกอเลา หมูที่ 2 - บานระหุง 497,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 10 - บานขยับ หมูที่ 16 ตําบลปราสาท ตรงตามประกาศ

อําเภอหวยทับทัน - เขตตําบลเมืองจันทร 

อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ

26 63047565086 7 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,300.00       497,546.74 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซนตกอสราง หจก.พันเปอรเซนตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซนตกอสรางเปนผูเสนอราคา

268/2563 สายทางสถานีรถไฟหวยทับทัน - บานหวยทับทัน 497,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ268/2563 สายทางสถานีรถไฟหวยทับทัน - บานหวยทับทัน 497,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 1 ตําบลหวยทับทัน - แยก ทช.4003 - ตรงตามประกาศ

บานหนองฮะ หมูที่ 3 ตําบลปราสาท 

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

27 63047565283 7 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,400.00       485,700.07 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซนตกอสราง หจก.พันเปอรเซนตกอสราง 485,000.00      หจก.พันเปอรเซนตกอสรางเปนผูเสนอราคา

269/2563 สายทางบานหนองฮะ หมูที่ 3 - บานหนองนา 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 13 - บานหนองอาคูณ หมูที่ 5 ตรงตามประกาศ

ตําบลปราสาท - เขตตําบลหวยทับหัน 

อําเภอหวยทับทัน 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

28 63047563755 7 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 498,600.00       490,816.45 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซนตกอสราง หจก.พันเปอรเซนตกอสราง 490,000.00      หจก.พันเปอรเซนตกอสรางเปนผูเสนอราคา

270/2563 สายทางบานโคกสําโรง หมูที่ 17 ตําบลผักไหม 490,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอหวยทับทัน - เขตตําบลตูม ตรงตามประกาศ

อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ

29 63047565504 7 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,300.00       497,514.26 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซนตกอสราง หจก.พันเปอรเซนตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซนตกอสรางเปนผูเสนอราคา

271/2563 สายทางบานบุยาว หมูที่ 2 - บานพอกหนองแข 497,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 5 ตําบลกลวยกวาง - เขตตําบลจานแสนไชย ตรงตามประกาศ

อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ

30 63047567067 7 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,300.00       497,514.26 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซนตกอสราง หจก.พันเปอรเซนตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซนตกอสรางเปนผูเสนอราคา

272/2563 สายทางบานทุงเหนือ หมูที่ 16 - วัดปานาทุง 497,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลผักไหม อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - ตรงตามประกาศตําบลผักไหม อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - ตรงตามประกาศ

เขตตําบลหมื่นศรี อําเภอสําโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร

31 6304750927 7 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 496,000.00       486,313.49 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 486,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

273/2563 สายทางบานมะขาม หมูที่ 5 ตําบลไพรบึง 486,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอไพรบึง - เขตตําบลกระหวัน ตรงตามประกาศ

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

32 63047509318 7 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 496,000.00       486,313.49 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 486,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

274/2563 สายทางบานสะเดานอย หมูที่ 3 ตําบลสําโรงพลัน 486,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอไพรบึง - เขตตําบลตาอุด ตรงตามประกาศ

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

33 63047509373 7 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 496,000.00       486,313.49 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 486,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

275/2563 สายทางบานกันตรวจ หมูที่ 1 ตําบลโนนปูน - 486,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองสิม หมูที่ 9 ตําบลดินแดง ตรงตามประกาศ

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

34 63047509584 7 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 496,000.00       486,313.49 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 486,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

276/2563 สายทางบานประอางเหนือ หมูที่ 11 - บานคูส่ีแจ 486,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 7 ตําบลปราสาทเยอ - เขตตําบลดินแดง ตรงตามประกาศ

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

35 63047543896 7 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,800.00       488,252.55 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 488,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

277/2563 สายทางบานตําแย หมูท่ี 1 ตําบลตําแย อําเภอพยุห - 488,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานบัวระรมย หมูที่ 7 ตําบลตองปด อําเภอน้ําเกล้ียง ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

36 63047543921 7 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,800.00       488,252.55 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 488,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

278/2563 สายทางบานกระแซง หมูที่ 8 ตําบลตําแย 488,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอพยุห - บานเตาเหล็ก หมูที่ 8 ตําบลละเอาะ ตรงตามประกาศอําเภอพยุห - บานเตาเหล็ก หมูที่ 8 ตําบลละเอาะ ตรงตามประกาศ

อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

37 63047563873 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,100.00       485,304.29 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 485,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอลเปนผูเสนอราคา

279/2563 สายทางบานโนนสําราญใต หมูที่ 10 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโนนสําราญ - บานภูผาหมอก หมูที่ 6 ตรงตามประกาศ

ตําบลภูผาหมอก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

38 63047565099 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,100.00       485,304.29 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 485,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอลเปนผูเสนอราคา

280/2563 สายทางบานไหลดุม หมูที่ 2 - บานนากันตม 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 14 ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ - ตรงตามประกาศ

เขตตําบลหนองหวา 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

39 63047567151 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,000.00       485,264.84 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 485,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอลเปนผูเสนอราคา

281/2563 สายทางบานทุงโพธ์ิ หมูที่ 3 - บานโนนแสนสุข  485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 5 ตําบลสังเม็ก - เขตตําบลกุดเสลา ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

40 63047566183 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,000.00       485,264.84 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 485,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอลเปนผูเสนอราคา

282/2563 สายทางบานหนองผักกรูด หมูที่ 8 ตําบลขนุน - 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานสรางศาลา หมูที่ 10 ตําบลสังเม็ก ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

41 63047566356 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,000.00       485,264.84 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 485,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอลเปนผูเสนอราคา

283/2563 สายทางบานโตนดกลาง หมูที่ 15 ตําบลขนุน - 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตรงตามประกาศบานกระหวัน หมูท่ี 5 - บานทาสวาง หมูที่ 2 ตําบลโนนสําราญ ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

42 63047566463 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,000.00       485,264.84 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 485,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอลเปนผูเสนอราคา

284/2563 สายทางบานทุงสวาง หมูที่ 6 ตําบลกุดเสลา - 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนเรือ หมูที่ 6 ตําบลสวนกลวย ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

43 63047546373 8 พ.ค. 63 ซอมแซมปรับปรุงลานตลาดนัดและทางเขา - ออก 500,000.00       497,283.00 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 497,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอลเปนผูเสนอราคา

285/2563 ภายในเมืองใหมชองสะงํา อําเภอภูสิงห 497,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

44 63047559323 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,100.00       485,304.29 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ช.รวมทุน (2014) หจก.ช.รวมทุน (2014) 485,000.00      หจก.ช.รวมทุน (2014) เปนผูเสนอราคา

286/2563 สายทางบานเดียงตะวันตก (หวยซํา) 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 3 ตําบลเวียงเหนือ - บานโนนเปอย ตรงตามประกาศ

หมูที่ 6 ตําบลเมือง 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

45 63047561127 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,000.00       485,264.84 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ช.รวมทุน (2014) หจก.ช.รวมทุน (2014) 485,000.00      หจก.ช.รวมทุน (2014) เปนผูเสนอราคา

287/2563 สายทางบานเดียงตะวันออก หมูที่ 2 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลเวียงเหนือ - บานทุงโพธิ์ หมูที่ 3 ตรงตามประกาศ

ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

46 63047567073 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,000.00       475,964.19 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 475,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

288/2563 สายทางบานหนองหมี หมูที่ 1 ตําบลหนองหมี - 475,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ดงปาใหญ(สาธารณะ) ตําบลสมปอย อําเภอราษีไศล ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

47 63047567145 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,000.00       475,964.19 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 475,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

289/2563 สายทางบานหนองกาม หมูที่ 5 ตําบลหนองหมี 475,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอราษีไศล - บานแกง หมูที่ 3,4 ตําบลกุดเมืองฮาม ตรงตามประกาศอําเภอราษีไศล - บานแกง หมูที่ 3,4 ตําบลกุดเมืองฮาม ตรงตามประกาศ

อําเภอยางชุมนอย  จังหวัดศรีสะเกษ

48 63047564892 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,000.00       485,264.84 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 485,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

290/2563 สายทางบานนารุงเรือง หมูที่ 7 ตําบลขนุน - 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนคูณ หมูที่ 14 ตําบลกุดเสลา ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

49 63047566374 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,100.00       485,294.92 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 485,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

291/2563 สายทางบานซะวาซอ  หมูที่ 9 ตําบลกุดเสลา - 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานนารุงเรือง หมูที่ 7 ตําบลขนุน ตรงตามประกาศ

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

50 63047566065 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,000.00       485,253.28 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 485,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

292/2563 สายทางบานทุงขนวนเหนือ หมูที่ 11 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ - ตรงตามประกาศ

บานหวยน้ําทิพย หมูที่ 11 ตําบลทาคลอ 

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

51 63047566190 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,100.00       485,294.92 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 485,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

293/2563 สายทางบานสายเจริญ หมูที่ 7 ตําบลสวนกลวย - 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานซะวาซอ หมูที่ 9 ตําบลกุดเสลา ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

52 63047566887 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,000.00       485,253.28 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 485,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

294/2563 สายทางบานหนองแก หมูที่ 5 ตําบลเวียงเหนือ - 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ294/2563 สายทางบานหนองแก หมูที่ 5 ตําบลเวียงเหนือ - 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานทุงโพธิ์ หมูที่ 3 ตําบลสังเม็ก ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

53 63047566958 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,000.00       485,253.28 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 485,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

295/2563 สายทางบานโนนใหญเหนือ หมูที่ 10 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลเมือง - บานสังเม็ก หมูที่ 1 ตรงตามประกาศ

ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

54 63047543613 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,300.00       497,466.95 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

296/2563 สายทางบานจานแสนไชย หมูที่ 7 - 497,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานน้ําคํา หมูที่ 11 ตําบลจานแสนไชย - ตรงตามประกาศ

บานหนองสะมอน หมูที่ 11 ตําบลเมืองหลวง

อําเภอหวยทับทัน 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

55 63047543689 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,300.00       497,514.26 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

297/2563 สายทางบานโนนโก หมูที่ 11 ตําบลปราสาท 497,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอหวยทับทัน - บานพงพรต หมูที่ 3 ตรงตามประกาศ

ตําบลหนองหาง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

56 63047543714 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,300.00       497,514.26 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 497,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

298/2563 สายทางบานหนองคู หมูที่ 12 ตําบลเมืองหลวง - 497,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานสรางเรือ หมูที่ 5 ตําบลหวยทับทัน ตรงตามประกาศ

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

57 63047543742 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,600.00       496,415.40 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 496,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

299/2563 สายทางบานหนองตาจารย หมูที่ 8 496,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลอีหลํ่า - บานสมอ หมูที่ 9 ตรงตามประกาศตําบลอีหลํ่า - บานสมอ หมูที่ 9 ตรงตามประกาศ

ตําบลโพธิ์ชัย อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

58 63047543772 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,600.00       496,453.55 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 496,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

300/2563 สายทางบานโนนใหญ หมูที่ 5 ตําบลโพธ์ิชัย - 496,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานกลาง หมูที่ 4 ตําบลขะยูง ตรงตามประกาศ

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

59 63047552940 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,000.00       493,456.63 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศิรินภาการชาง หจก.ศิรินภาการชาง 493,000.00      หจก.ศิรินภาการชาง เปนผูเสนอราคา

301/2563 สายทางบานทุงตาล หมูที่ 9 ตําบลนิคมพัฒนา - 493,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานนิคมเขต 3 หมูที่ 7 ตําบลหนองฉลอง ตรงตามประกาศ

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

60 63047553445 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,600.00       493,456.63 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศิรินภาการชาง หจก.ศิรินภาการชาง 493,000.00      หจก.ศิรินภาการชาง เปนผูเสนอราคา

302/2563 สายทางบานตาอุด หมูที่ 1 ตําบลตาอุด - 493,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานสะเดาใหญ หมูที่ 4 ตําบลสะเดาใหญ ตรงตามประกาศ

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอขุขันธ 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

61 63047569059 8 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,000.00       485,304.29 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 485,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

303/2563 สายทางบานหนองคัน หมูที่ 4 ตําบลจานใหญ 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอกันทรลักษ - ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 - ตรงตามประกาศ

บานกุดสมิง หมูที่ 10 ตําบลหนองหวา 

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

62 6304756356 12 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,000.00       485,304.29 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 485,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

304/2563 สายทางบานกุดปลาขาว หมูที่ 12 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลน้ําออม - บานหนองแก หมูที่ 5 ตรงตามประกาศ

ตําบลเวียงเหนือ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

63 63047543871 12 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 498,600.00       482,957.61 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 482,000.00      หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูเสนอราคา

305/2563 สายทางบานโปรง หมูที่ 2 - บานโนนสวาง 482,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ305/2563 สายทางบานโปรง หมูที่ 2 - บานโนนสวาง 482,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 3 ตําบลบก อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสเกษ - ตรงตามประกาศ

เช่ือมเขตอําเภอสําโรง  จังหวัดอุบลราชธานี

64 63047543944 12 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 498,600.00       482,998.16 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ธนโชติโยธาการ หจก.ธนโชติโยธาการ 482,000.00      หจก.ธนโชติโยธาการ เปนผูเสนอราคา

306/2563 สายทางบานโนนคอใต หมูที่ 18 482,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโนนคอ - บานหนองหินเหนือ หมูที่ 15 ตรงตามประกาศ

ตําบลหนองกุง อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

65 63047570589 12 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,100.00       485,304.29 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 485,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

307/2563 สายทางบานโคก หมูที่ 1 ตําบลตระกาจ - 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลจานใหญ อําเภอกันทรลักษ ตรงตามประกาศ

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

66 63047566614 12 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,100.00       485,304.29 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 485,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

308/2563 สายทางบานกอก หมูที่ 11 ตําบลกระแซง - 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ทางหลวงหมายเลข 3040 อําเภอกันทรลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

67 63047572705 12 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,100.00       485,304.29 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 485,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

309/2563 สายทางบานหิน หมูที่ 14 ตําบลภูเงิน - 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24 ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

68 63047574302 12 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,100.00       485,304.29 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 485,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

310/2563 สายทางบานโคก หมูที่ 1 ตําบลทุงใหญ - 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานซําเบ็งนอย หมูที่ 14  ตําบลกระแซง ตรงตามประกาศบานซําเบ็งนอย หมูที่ 14  ตําบลกระแซง ตรงตามประกาศ

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

69 63047565666 12 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,300.00       490,872.23 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 490,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

311/2563 สายทางบานหนองกก หมูที่ 17 ตําบลบัวหุง 490,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอราษีไศล - บานคอ หมูที่ 6 ตําบลเปาะ ตรงตามประกาศ

อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ

70 63047567191 12 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,800.00       488,252.55 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 488,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

312/2563 สายทางบานคร่ังนอย หมูที่ 6 ตําบลโจดมวง 488,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอศิลาลาด - บานสะแบงตาก หมูที่ 6 ตรงตามประกาศ

ตําบลจิสังขทอง อําเภอราษีไศล  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

71 63047567263 12 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,800.00       488,252.55 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 488,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

313/2563 สายทางบานหลักดาน หมูที่ 3 ตําบลหนองบัวดง 488,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอศิลาลาด - บานหนองบอ หมูที่ 2 ตําบลดาน ตรงตามประกาศ

อําเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

72 63047569465 13 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,600.00       495,236.32 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 495,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

314/2563 สายทางบานกฤษณา หมูที่ 1 ตําบลกฤษณา - 495,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลสําโรงตาเจ็น อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

73 63047569602 13 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,600.00       493,385.79 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 493,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

315/2563 สายทางบานตาสุด หมูที่ 1 ตําบลจะกง 493,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอขุขันธ - บานหนองอารี หมูที่ 1 ตรงตามประกาศ

ตําบลดินแดง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษตําบลดินแดง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

74 63047565335 13 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 498,000.00       490,323.81 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 490,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

316/2563 สายทางบานมวง หมูที่ 4 ตําบลเปาะ 490,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอบึงบูรพ - เขตอําเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

75 63047565812 13 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 498,000.00       490,323.81 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา 490,000.00      หจก.บึงบูรพ ธุรกิจโยธา เปนผูเสนอราคา

317/2563 สายทางบานเปาะ หมูที่ 1 ตําบลบึงบูรพ 490,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอบึงบูรพ - เขตตําบลบัวหุง ตรงตามประกาศ

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

76 63047553681 14 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,600.00       493,456.63 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 493,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

318/2563 สายทางบานบุตาฮี หมูที่ 3 ตําบลหวยสําราญ - 493,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานกอ หมูที่ 2 ตําบลหวยใต อําเภอขุขันธ ตรงตามประกาศ

 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

77 63047569341 14 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,600.00       495,744.32 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 495,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

319/2563 สายทางบานตาโตว หมูที่ 7 ตําบลตะเคียนราม 495,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภอภูสิงห - เขตตําบลหวยใต ตรงตามประกาศ

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

78 63047566461 14 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,200.00       491,503.10 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 491,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

320/2563 สายทางบานหนองเข็ง หมูที่ 3 ตําบลโพนเขวา - 491,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เขตตําบลโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

79 63047566614 14 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,200.00       491,544.30 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 491,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

321/2563 สายทางบานกอก หมูที่ 4 ตําบลโพนเขวา - 491,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 226 ตรงตามประกาศ

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษอําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

80 63047570221 14 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,700.00       495,796.44 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 495,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

322/2563 สายทางบานประเสริฐพัฒนา หมูที่ 12 495,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลละลม อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ - ตรงตามประกาศ

เขตอําเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร

81 63047573132 14 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวางตําบล 499,700.00       495,796.24 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 495,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

323/2563 สายทางบานวนาสวรรค หมูที่ 5 ตําบลไพรพัฒนา - 495,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ทางหลวงหมายเลข 2341 (สายไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ) ตรงตามประกาศ

อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ

82 6304753739 14 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวางตําบล 499,700.00       495,796.64 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 495,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

324/2563 สายทางบานนกยูงเงิน หมูที่ 17 - 495,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโคกเจริญ หมูที่ 7 ตําบลหวยต๊ิกชู อําเภอภูสิงห - ตรงตามประกาศ

เขตอําเภอขุขันธ 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

83 6303744894 19 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Para 4,999,500.00     5,038,694.96 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 4,994,000.00    หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคา

325/2563 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement อิเล็กทรอนิกส หจก.อุบลมนตรีกอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 4,999,000.00    4,994,000.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

In - Place Recycling) สายทางบานโคกตาล (e-bidding) หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.อุบลมนตรีกอสราง 5,037,694.00    ตรงตามประกาศ

หมูที่ 1 ตําบลโคกตาล - บานตะแบง หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

หมูที่ 1 ตําบลหวยต๊ิกชู อําเภอภูสิงห หจก.โคราชพัฒนะ

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

หจก.ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.รัตติกากอสราง

หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น

หจก.พัณกมล กอสราง

หจก.อารยะวงศชัยหจก.อารยะวงศชัย

หจก.รัตนชาติกอสราง

บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคชั่น

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.อํานาจเจริญ  กรุป

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.สหไทยคาไมสระบุรี

หจก.รัตธรรม

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.กิจชัยทวี

หจก.นครพนม วิศวเทค

หจก.ปญญาทรัพย กรุป

หจก.สินรวมชัยหจก.สินรวมชัย

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995



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.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

หจก.โชคอนันต คอนกรีต คอนสตรัคชั่น 2014

84 63037404771 19 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 4,993,000.00     4,692,266.49 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 4,687,000.00    หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคา

326/2563  Concrete (โดยวิธี Pavement อิเล็กทรอนิกส บริษัท อธิชา วิศวกรรมการโยธา จํากัด หจก.ทาทรายรุงอรุณ 4,691,000.00    4,687,000.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

In - Place Recycling) สายทางบานสามขา (e-bidding) หจก.อุบลมนตรีกอสราง หจก.อุบลมนตรีกอสราง 4,691,266.00    ตรงตามประกาศ

หมูที่ 5 ตําบลกู - ทางหลวงหมายเลข 2167 หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

หจก.โคราชพัฒนะ

หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ

หจก.รัตติกากอสราง

หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น

หจก.อารยะวงศชัย

หจก.รัตนชาติกอสราง

บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)

หจก.โชคอนันต คอนกรีต คอนสตรัคชั่น 2014

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)



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.ชางไทยการโยธา2018

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคชั่น

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.อํานาจเจริญ  กรุป

บริษัท วีรยา คอนสตรัคช่ัน 1989 จํากัด

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.สหไทยคาไมสระบุรี

หจก.รัตธรรม

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.กิจชัยทวี

หจก.นครพนม วิศวเทค

บริษัท สหสมชัยธนาพร จํากัดบริษัท สหสมชัยธนาพร จํากัด

หจก.ปญญาทรัพย กรุป

หจก.ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หจก.สินรวมชัย

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)



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

85 63047263908 19 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Para 999,600.00       969,516.67 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 966,000.00      หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคา

327/2563  Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) อิเล็กทรอนิกส หจก.อุบลมนตรีกอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 968,000.00      966,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สายทางบานดงขี้เหล็ก หมูที่ 15 (e-bidding) หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.อุบลมนตรีกอสราง 968,516.00      ตรงตามประกาศ

ตําบลสําโรง - เขตตําบลกําแพง หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ หจก.อารยะวงศชัย

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.รัตติกากอสราง

หจก.รัตนชาติกอสราง

บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)

หจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคชั่น

หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.สหไทยคาไมสระบุรี

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.รัตธรรม

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.กิจชัยทวี

หจก.ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หจก.สินรวมชัย

บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่นหจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)



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.กันทรลักษไทยนต

86 63037398385 19 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Para 4,998,200.00     4,892,948.37 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 4,887,000.00    หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคา

328/2563 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement อิเล็กทรอนิกส บริษัท อธิชา วิศวกรรมการโยธา จํากัด หจก.ทาทรายรุงอรุณ 4,891,000.00    4,887,000.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

In - Place Recycling) สายทางบานสมปอย (e-bidding) หจก.อุบลมนตรีกอสราง หจก.อุบลมนตรีกอสราง 4,891,948.00    ตรงตามประกาศ

 หมูที่ 2 ตําบลสําโรง - เขตตําบล หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

อีหลํ่า อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

หจก.โคราชพัฒนะ

หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

หจก.ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.รัตติกากอสรางหจก.รัตติกากอสราง
หจก.อารยะวงศชัย

หจก.รัตนชาติกอสราง

บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)

หจก.โชคอนันต คอนกรีต คอนสตรัคชั่น 2014

หจก.ชางไทยการโยธา2018

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคชั่น

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.อํานาจเจริญ  กรุป

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.สหไทยคาไมสระบุรี

หจก.รัตธรรม

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.กิจชัยทวีหจก.กิจชัยทวี

หจก.นครพนม วิศวเทค



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.ปญญาทรัพย กรุป

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.สินรวมชัย

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995

หจก.จั่วเซงคาไม

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง
หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

87 63037405302 19 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 4,997,500.00     455,969.13 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 4,554,000.00    หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคา

329/2563 Concrete (โดยวิธี Pavement อิเล็กทรอนิกส หจก.โอบกิจ คอนสตรัคช่ัน หจก.อุบลมนตรีกอสราง 4,554,969.00    4,554,000.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

In - Place Recycling) สายทาง (e-bidding) หจก.อุบลมนตรีกอสราง ตรงตามประกาศ

บานโนนมวงใต หมูที่ 13 ตําบลหนองหญาลาด - หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

บานประทาย หมูท่ี 3 - บานมวง หมูที่ 5 หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ หจก.โคราชพัฒนะ

หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.รัตติกากอสราง

หจก.อารยะวงศชัยหจก.อารยะวงศชัย

หจก.รัตนชาติกอสราง



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 วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

หจก.โชคอนันต คอนกรีต คอนสตรัคชั่น 2014

หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.ชางไทยการโยธา2018

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคชั่น

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.อํานาจเจริญ  กรุป

หจก.ชนมีชัย 1994

บริษัท วีรยา คอนสตรัคช่ัน 1989 จํากัด

หจก.รัตธรรม

หจก.สหไทยคาไมสระบุรี

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.นครพนม วิศวเทค

หจก.ปญญาทรัพย กรุป

หจก.ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หจก.สินรวมชัย

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.กันทรลักษไทยนตหจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)



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

88 63037408947 19 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง  Asphaltic 4,995,000.00     4,746,203.35 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 4,744,500.00    หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง เปนผูเสนอราคา

330/2563 Concrete (โดยวิธี Pavement อิเล็กทรอนิกส หจก.โอบกิจ คอนสตรัคช่ัน หจก.อุบลมนตรีกอสราง 4,745,260.00    4,744,500.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

In - Place Recycling) สายทางบานโนนสําราญ (e-bidding) หจก.อุบลมนตรีกอสราง ตรงตามประกาศ

หมูที่ 11 ตําบลสังเม็ก - บานนาขนวน หมูที่ 5 หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

ตําบลขนุน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

หจก.โคราชพัฒนะ

หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

หจก.ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.รัตติกากอสราง

หจก.อารยะวงศชัยหจก.อารยะวงศชัย

หจก.รัตนชาติกอสราง

บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

หจก.โชคอนันต คอนกรีต คอนสตรัคชั่น 2014

หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.ชางไทยการโยธา2018

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคชั่น

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.อํานาจเจริญ  กรุป

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.รัตธรรม

หจก.สหไทยคาไมสระบุรี

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.นครพนม วิศวเทค

หจก.ปญญาทรัพย กรุปหจก.ปญญาทรัพย กรุป

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.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.อุบลลําปางกอสราง

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

หจก.กันทรลักษไทยนต

89 63037405343 21 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 5,000,000.00     4,913,116.35 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.ธเนศธนากอสราง 4,910,000.00    หจก.ธเนศธนากอสราง เปนผูเสนอราคา

331/2563 Concrete (โดยวิธี Pavement อิเล็กทรอนิกส หจก.โอบกิจ คอนสตรัคช่ัน หจก.อุบลมนตรีกอสราง 4,912,116.00    4,910,000.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

In - Place Recycling) สายทาง (e-bidding) บริษัท อธิชา วิศวกรรมการโยธา จํากัด ตรงตามประกาศ

บานโนนเพ็ก หมูท่ี 1 - บานคอ  หมูท่ี 3 หจก.อุบลมนตรีกอสราง

ตําบลโนนเพ็ก  อําเภอพยุห - บานดวนใหญ หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หมูที่ 1  ตําบลดวนใหญ หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

อําเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ หจก.โคราชพัฒนะ

หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น

หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.รัตติกากอสราง

หจก.อารยะวงศชัย

หจก.รัตนชาติกอสรางหจก.รัตนชาติกอสราง

บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด



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.โชคอนันต คอนกรีต คอนสตรัคชั่น 2014

หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)

หจก.ชางไทยการโยธา2018

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคชั่น

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.อํานาจเจริญ  กรุป

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.สหไทยคาไมสระบุรี

หจก.รัตธรรม

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัดบริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.นครพนม วิศวเทค

หจก.ปญญาทรัพย กรุป

หจก.ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หจก.สินรวมชัย

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995

หจก.สมชายรุงเรือง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่นหจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)



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

90 63037398581 21 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Para 4,998,200.00     4,894,123.82 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.ธเนศธนากอสราง 4,890,000.00    หจก.ธเนศธนากอสราง เปนผูเสนอราคา

332/2563 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement อิเล็กทรอนิกส บริษัท อธิชา วิศวกรรมการโยธา จํากัด หจก.อุบลมนตรีกอสราง 4,893,123.00    4,890,000.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

In - Place Recycling) สายทางบานละทาย (e-bidding) หจก.อุบลมนตรีกอสราง ตรงตามประกาศ

หมูที่ 1 ตําบลละทาย - บานผึ้ง หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หมูที่ 4 ตําบลทาม อําเภอกันทรารมย หจก.โคราชพัฒนะ

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

หจก.ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.รัตติกากอสราง

หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น

หจก.พัณกมล กอสราง

หจก.3 บ.ใบใหญ กอสรางหจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

หจก.อารยะวงศชัย

หจก.รัตนชาติกอสราง

บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)

หจก.โชคอนันต คอนกรีต คอนสตรัคชั่น 2014

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคช่ัน

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.อํานาจเจริญ  กรุป

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.รัตธรรม

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.สหไทยคาไมสระบุรี

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.กิจชัยทวีหจก.กิจชัยทวี

หจก.นครพนม วิศวเทค

หจก.ปญญาทรัพย กรุป



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.สินรวมชัย

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995

หจก.จั่วเซงคาไม

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

91 63037401848 21 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Para 4,998,900.00     4,990,474.36 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 4,990,000.00    หจก.ทาทรายรุงอรุณ เปนผูเสนอราคา

333/2563 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement อิเล็กทรอนิกส หจก.อุบลมนตรีกอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 4,983,000.00    4,983,000.00        ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

In - Place Recycling) สายทาง (e-bidding) หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.อุบลมนตรีกอสราง 4,989,474.00    ตรงตามประกาศ

บานเหมือดแอ หมูที่ 6 ตําบลกุดมืองฮาม - หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

บานโนนแดง หมูที่ 5 - บานคอนกาม หจก.โคราชพัฒนะ

หมูที่ 4 ตําบลคอนกาม หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.รัตติกากอสราง

หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น

หจก.พัณกมล กอสราง

หจก.อารยะวงศชัย

หจก.รัตนชาติกอสราง

บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัดบริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)



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.โชคอนันต คอนกรีต คอนสตรัคชั่น 2014

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

หจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคช่ัน

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.อํานาจเจริญ  กรุป

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.สหไทยคาไมสระบุรี

หจก.รัตธรรม

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.นครพนม วิศวเทค

หจก.ปญญาทรัพย กรุป

หจก.ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หจก.สินรวมชัย

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

หจก.จั่วเซงคาไม

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้งหจก.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

92 63047261095 21 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 998,000.00       981,883.17 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 981,000.00      หจก.ทาทรายรุงอรุณ เปนผูเสนอราคา

334/2563 Concrete (โดยวิธี Pavement อิเล็กทรอนิกส หจก.อุบลมนตรีกอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 974,000.00      974,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

In - Place Recycling) สายทางเขตตําบลหนองฮาง (e-bidding) หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.อุบลมนตรีกอสราง 980,883.00      ตรงตามประกาศ

อําเภอเบญจลักษ - บานเสื่องขาว หมูที่ 1 หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

ตําบลเส่ืองขาว อําเภอศรีรัตนะ หจก.สุริยาขนสงอุบล

จังหวัดศรีสะเกษ (ชวงบานจานบัว หมูที่ 3 - หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

บานหนองกระแซง หมูที่ 9 ตําบลเสื่องขาว หจก.รัตติกากอสราง

อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ) หจก.อารยะวงศชัย

หจก.รัตนชาติกอสราง

บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

หจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคชั่น

หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

หจก.สยามทาพระกอสรางหจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.สหไทยคาไมสระบุรี

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.รัตธรรม

บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หจก.สมชายรุงเรือง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

 หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)



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

93 63037400567 22 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 4,985,000.00     4,096,605.25 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 4,096,000.00    หจก.ทาทรายรุงอรุณ เปนผูเสนอราคา

335/2563 Concrete (โดยวิธี Pavement อิเล็กทรอนิกส บริษัท อธิชา วิศวกรรมการโยธา จํากัด หจก.ทาทรายรุงอรุณ 4,090,000.00    4,090,000.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

In - Place Recycling) สายทางบานหนองเชียงทูน (e-bidding) หจก.อุบลมนตรีกอสราง หจก.อุบลมนตรีกอสราง 4,095,000.00    ตรงตามประกาศ

หมูที่ 5 ตําบลหนองเชียงทูน - หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

บานกุดปราสาท หมูที่ 3 ตําบลสมอ หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ หจก. โคราชพัฒนะ

หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.รัตติกากอสราง

หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น

หจก.อารยะวงศชัยหจก.อารยะวงศชัย

หจก.รัตนชาติกอสราง

บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)

หจก.โชคอนันต คอนกรีต คอนสตรัคชั่น 2014

หจก.ชางไทยการโยธา2018

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคชั่น

หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.อํานาจเจริญ  กรุป

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.รัตธรรม

หจก.สหไทยคาไมสระบุรี

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.กิจชัยทวี



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.นครพนม วิศวเทค

หจก.ปญญาทรัพย กรุป

หจก.ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หจก.สินรวมชัย

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.เพชรสมวงศการโยธาหจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

94 63047255231 22 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 598,000.00       577,481.62 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 577,000.00      หจก.ทาทรายรุงอรุณ เปนผูเสนอราคา

336/2563 Concrete (ปูบน Tack Coat) อิเล็กทรอนิกส หจก.อุบลมนตรีกอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 570,000.00      570,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สายทางบานโนนหนองหวา หมูที่ 6 - (e-bidding) หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.อุบลมนตรีกอสราง 576,481.00      ตรงตามประกาศ

บานหนองเหล็ก หมูที่ 11 ตําบลโดด หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ - เขตตําบลหนองไฮ หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.รัตติกากอสราง

หจก.รัตนชาติกอสราง

หจก.อารยะวงศชัย

บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)

หจก.รุงอรุณราษีการโยธา



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.เวิลด กรุป คอนสตรัคชั่น

หจก.รัตธรรม

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.สหไทยคาไมสระบุรี

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.กิจชัยทวี

หจก.สยามทาพระกอสราง

บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.ทาทรายรุงอรุณหจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

95 63047254494 22 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 1,700,000.00     1,709,753.42 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 1,709,000.00    หจก.ทาทรายรุงอรุณ เปนผูเสนอราคา

337/2563 Concrete (ปูบน Tack Coat) อิเล็กทรอนิกส หจก.อุบลมนตรีกอสราง หจก.ทาทรายรุงอรุณ 1,697,000.00    1,697,000.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สายทางบานพิมาย หมูที่ 1 ตําบลพิมาย - (e-bidding) หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.อุบลมนตรีกอสราง 1,708,753.00    ตรงตามประกาศ

เขตตําบลพิมายเหนือ อําเภอปรางคกู หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.รัตติกากอสราง

หจก.อารยะวงศชัย

บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

หจก.รัตนชาติกอสราง

หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)

หจก.รุงอรุณราษีการโยธา

หจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคชั่น

หจก.สยามทาพระกอสรางหจก.สยามทาพระกอสราง

บริษัท วีรยา คอนสตรัคช่ัน 1989 จํากัด

หจก.สหไทยคาไมสระบุรี



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.รัตธรรม

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.กิจชัยทวี

หจก.ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หจก.สินรวมชัย

บริษัท ทุมมณีกอสราง จํากัด

หจก.สมชายรุงเรือง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสรางหจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

96 63057238009 22 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000.00       439,061.60 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 439,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

338/2563 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานโนนแสนสุข 439,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 5 ตําบลสังเม็ก - บานจํานัน ตรงตามประกาศ

หมูที่ 3 ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

97 63057238441 22 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000.00       439,061.60 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 439,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

339/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานศรีเจริญ 439,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 10 ตําบลหนองหญาลาด - ตรงตามประกาศ

บานหนองเขื่อง หมูที่ 1 ตําบลน้ําออม บานหนองเขื่อง หมูที่ 1 ตําบลน้ําออม 

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

98 63057226354 22 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000.00       104,462.10 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 100,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

340/2563 ภายในโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร 100,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สวนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนโพธิ์ศรี ตรงตามประกาศ

สุวรรณวิทยาคม อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 

จังหวัดศรีสะเกษ 

99 63057227005 22 พ.ค. 63 กอสรางรั้วโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร 300,000.00       301,026.88 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 300,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

341/2563 สวนจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนไตรมิตร 300,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลเสียว อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา100 63057251140 22 พ.ค. 63 ขุดลอกอางเก็บน้ําบานหัวทด หมูที่ 7 500,000.00       483,943.07 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 480,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

342/2563 ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ 480,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ

101 63057250726 22 พ.ค. 63 ขุดลอกหวยตาเงิดตอนบนชวงอางเก็บน้ํา 500,000.00       483,696.24 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 483,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

343/2563 บานภูมิซรอลสอง หมูที่ 13 . 483,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ ตรงตามประกาศ

จังหวัดศรีสะเกษ

102 63057239757 22 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง 499,200.00       485,082.51 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 485,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

344/2563 ตําบลสายทางบานโนนมะนาว หมูที่ 12 - 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโพธิ์ หมูที่ 3 ตําบลซํา - ตรงตามประกาศ

เขตตําบลหมากเขียบ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

103 63057240367 22 พ.ค. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง 499,200.00       485,047.21 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 485,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

345/2563 ตําบลสายทางบานหนองกิโล หมูที่ 2 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ345/2563 ตําบลสายทางบานหนองกิโล หมูที่ 2 485,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองครก - วัดปาหนองมวง อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตรงตามประกาศ



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

104 63037408668 22 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Para 4,999,100.00     4,801,509.08 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.กันทรลักษไทยนต 4,796,509.00    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

346/2563 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement อิเล็กทรอนิกส หจก.โอบกิจ คอนสตรัคช่ัน หจก.อุบลมนตรีกอสราง 4,800,509.00    4,796,509.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

In - Place Recycling) สายทางบานประปุน (e-bidding) หจก.อุบลมนตรีกอสราง ตรงตามประกาศ

หมูที่ 7 ตําบลหัวเสือ - เขตตําบล หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

โคกเพชร อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

หจก.โคราชพัฒนะ

หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

หจก.อารยะวงศชัย

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.รัตติกากอสราง

หจก.รัตนชาติกอสราง

หจก.โชคอนันต คอนกรีต คอนสตรัคชั่น 2014หจก.โชคอนันต คอนกรีต คอนสตรัคชั่น 2014

บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.ชางไทยการโยธา2018

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคชั่น

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.อํานาจเจริญ  กรุป

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.สหไทยคาไมสระบุรี

หจก.รัตธรรม

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.กิจชัยทวี

หจก.นครพนม วิศวเทค

หจก.ปญญาทรัพย กรุป

หจก.ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หจก.สินรวมชัย

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995

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.ทาพระคอนสตรัคชั่น

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

หจก.กันทรลักษไทยนต

105 63047254511 22 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 1,995,300.00     1,993,644.80 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.กันทรลักษไทยนต 1,988,644.00    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา105 63047254511 22 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 1,995,300.00     1,993,644.80 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.กันทรลักษไทยนต 1,988,644.00    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

347/2563 Concrete (โดยวิธี Pavement อิเล็กทรอนิกส หจก.อุบลมนตรีกอสราง หจก.อุบลมนตรีกอสราง 1,992,644.00    1,988,644.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

In - Place Recycling) สายทางบานจานใหญ (e-bidding) หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง ตรงตามประกาศ

หมูที่ 1 ตําบลจานใหญ อําเภอกันทรลักษ - หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

บานไผหนองแคน หมูที่ 2 ตําบลหนองฮาง หจก.ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.รัตติกากอสราง

หจก.อารยะวงศชัย

หจก.รัตนชาติกอสราง

บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคชั่น

หจก.รัตธรรม

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.สหไทยคาไมสระบุรีหจก.สหไทยคาไมสระบุรี

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด



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.สินรวมชัย

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

106 63037404538 22 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 4,996,200.00     4,828,619.01 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.กันทรลักษไทยนต 4,823,619.00    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

348/2563  Concrete (โดยวิธี Pavement อิเล็กทรอนิกส หจก.อุบลมนตรีกอสราง หจก.อุบลมนตรีกอสราง 4,827,619.00    4,823,619.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

In - Place Recycling) สายทางบานสลับ (e-bidding) หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง ตรงตามประกาศ

หมูที่ 6 ตําบลสะเยาว - บานเสื่องขาว หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

หมูที่ 1 ตําบลเสื่อขาว อําเภอศรีรัตนะ หจก.โคราชพัฒนะ

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น

หจก.จตุรงคคอนสตรัคช่ัน

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.รัตติกากอสราง

หจก.โอบกิจ คอนสตรัคชั่น

หจก.อารยะวงศชัย

หจก.รัตนชาติกอสราง

บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคชั่น

หจก.สยามทาพระกอสราง



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.อํานาจเจริญ  กรุป

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.สหไทยคาไมสระบุรี

หจก.รัตธรรม

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.นครพนม วิศวเทค

หจก.ปญญาทรัพย กรุป

หจก.ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หจก.สินรวมชัย

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่นหจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

หจก.ธเนศธนากอสราง

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.กันทรลักษไทยนต

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

107 63037585482 22 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 4,999,000.00     4,788,450.24 ประกวดราคา บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.กันทรลักษไทยนต 4,783,450.00    หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

349/2563  Concrete (โดยวิธี Pavement อิเล็กทรอนิกส หจก.โอบกิจ คอนสตรัคช่ัน หจก.อุบลมนตรีกอสราง 4,787,450.00    4,783,450.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

In - Place Recycling) สายทางบานโพนคอ (e-bidding) หจก.อุบลมนตรีกอสราง ตรงตามประกาศ

หมูที่ 1 ตําบลโพนคอ อําเภอเมือง - หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสรางหมูที่ 1 ตําบลโพนคอ อําเภอเมือง - หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

บานหนองจิก หมูที่ 2 ตําบลโนนเพ็ก หจก.3 บ.ใบใหญ กอสราง

อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ หจก.โคราชพัฒนะ



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.พาทิศคอนสตรัคชั่น

หจก.จตุรงคคอนสตรัคชั่น

หจก.อารยะวงศชัย

หจก.สุริยาขนสงอุบล

หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสดิ์

หจก.รัตติกากอสราง

หจก.รัตนชาติกอสราง

หจก.โชคอนันต คอนกรีต คอนสตรัคชั่น 2014

บริษัท วาย.พ.ีซีแพค จํากัด

หจก.ส.เดชบุณฑริกกอสราง(ศรีสะเกษ)

หจก.แสงรุงกอสราง (1992)

หจก.ชางไทยการโยธา2018

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี

หจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคชั่นหจก.เวิลด กรุป คอนสตรัคชั่น

หจก.ประกิตลักษณกอสราง

หจก.อํานาจเจริญ  กรุป

หจก.สยามทาพระกอสราง

หจก.ชนมีชัย 1994

หจก.สหไทยคาไมสระบุรี

หจก.รัตธรรม

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.นครพนม วิศวเทค

หจก.ปญญาทรัพย กรุป

หจก.ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หจก.สินรวมชัย

หจก.วิจิตรุงโรจนกอสราง1995

หจก.จั่วเซงคาไม

หจก.อุบลลําปางกอสราง

หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หจก.ทาพระคอนสตรัคชั่นหจก.ทาพระคอนสตรัคชั่น

หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ

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.ต.ไทยเจริญอุทุมพรกอสราง

หจก.เพชรสมวงศการโยธา

หจก.สมชายรุงเรือง

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

บริษัท ส.การโยธา 1993 จํากัด

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.สุรินทรมั่นคง (2001)

หจก.กันทรลักษไทยนต

108 63047341087 25 พ.ค. 63 กอสรางระบบน้ําประปาบาดาลเมืองใหมชองสะงํา 2,000,000.00     1,977,814.04 ประกวดราคา หจก.สุรินทรไทยสงวน หจก.สุรินทรไทยสงวน 1,880,000.00    บริษัท เข่ืองในเดินรถ จํากัด เปนผูเสนอราคา

350/2563 ตําบลไพรพัฒนา อําเภอภูสิงห อิเล็กทรอนิกส บริษัท เขื่องในเดินรถ จํากัด หจก.จุลมณีคอนสตรัคชั่นเซอรวิส 2,000,000.00    1,699,000.00     ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ (e-bidding) หจก.ล.พานิชเขื่องในกอสราง บริษัท เขื่องในเดินรถ จํากัด 1,699,000.00    ตรงตามประกาศ

หจก.ประกิตลักษณกอสรางหจก.ประกิตลักษณกอสราง

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หจก.จุลมณีคอนสตรัคชั่นเซอรวิส

หจก.กําแพงใหญกอสราง

หจก.สยามทาพระกอสราง

109 63057276838 25 พ.ค. 63 กอสรางเสริมดินขยายไหลทาง 495,000.00       494,879.99 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 494,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

351/2563 สายทางบานเตร๊ียะ หมูที่ 5 . 494,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลปราสาทเยอ - ทางหลวงหมายเลข 2111 ตรงตามประกาศ

(พยุห - ขุนหาญ) อําเภอไพรบึง 
จังหวัดศรีสะเกษ

110 63057235598 26 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,900.00       453,610.96 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 453,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

352/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานโนนสังข . 453,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 9 ตําบลโพนเขวา - บานหนองหวา ตรงตามประกาศ

หมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ อําเภอเมืองหมูที่ 5 ตําบลโพธิ์ 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

111 63057236994 26 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,900.00       453,610.96 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 453,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

353/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานโนนหุง 453,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 4 ตําบลโพธิ์ - ตําบลโพนเขวา ตรงตามประกาศ

อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

112 63057259366 26 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,700.00       448,675.55 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 448,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

354/2563 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานนิคมเขต 3 448,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 7 ตําบลหนองฉลอง - บานตาดม ตรงตามประกาศ

หมูที่ 8 ตําบลหวยใต อําเภอขุขันธ

จังหวัดศรีสะเกษ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง113 63057250175 26 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,700.00       450,955.74 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 450,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

355/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานกระหวัน 450,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2 ตําบลเส่ืองขาว - ตรงตามประกาศ

เขตตําบลสระเยาว อําเภอศรีรัตนะ 

จังหวัดศรีสะเกษ

114 63057258931 27 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000.00       450,566.72 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 450,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต เปนผูเสนอราคา

356/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานหัวขัว 450,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 1 ตําบลบัวหุง - บานนาแปะ ตรงตามประกาศ

หมูที่ 2 - บานโกทา หมูที่ 3 ตําบลหนองอึ่ง

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

115 63057238781 27 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,500.00       450,591.13 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 450,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

357/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานคอ หมูที่ 8 450,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหัวชาง - บานโนนเปอย หมูท่ี 12 - ตรงตามประกาศ

บานโนนคอ หมูที่ 6 ตําบลอีหล่ํา
อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษอําเภออุทุมพรพิสัย  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

116 63057239106 27 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,500.00       450,591.13 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 450,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

358/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานหนองเหล็ก 450,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 7 ตําบลอีหลํ่า - บานสมอ หมูที่ 9 ตรงตามประกาศ

ตําบลโพธิ์ชัย อําเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ

117 63057285296 27 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,500.00       475,617.46 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 475,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

359/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานเพ็กนอย 475,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 8 ตําบลหนองหวา - บานดอนเขียว ตรงตามประกาศ

หมูที่ 6 - บานหนองยาว หมูที่ 7 

ตําบลทาคลอ อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง118 63057285533 27 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,000.00       476,752.74 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 476,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

360/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานเพ็ก 476,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 5 - บานโนนคําตื้อ หมูที่ 4 ตรงตามประกาศ

ตําบลหนองหวา อําเภอเบญจลักษ - 

เขตตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ  

จังหวัดศรีสะเกษ

119 6305728795 27 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       455,956.87 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรพึงทวีทรัพย หจก.ไพรพึงทวีทรัพย 455,000.00      หจก.ไพรพึงทวีทรัพยเปนผูเสนอราคา

361/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานหนองเตย 455,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2 ตําบลพรหมสวัสดิ์ - บานโพธ์ินอย ตรงตามประกาศ

หมูที่ 5 ตําบลหนองคา

อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ

120 63057285915 27 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000.00       455,956.87 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรพึงทวีทรัพย หจก.ไพรพึงทวีทรัพย 455,000.00      หจก.ไพรพึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

362/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานกระถุน 455,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 4  ตําบลตําแย - บานคูเมือง  ตรงตามประกาศหมูที่ 4  ตําบลตําแย - บานคูเมือง  ตรงตามประกาศ

ตําบลพยุห  อําเภอพยุห 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

121 63057253534 27 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000.00       439,588.90 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพรพึงทวีทรัพย หจก.ไพรพึงทวีทรัพย 439,000.00      หจก.ไพรพึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

363/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานหนองพัง 439,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 4 ตําบลปราสาทเยอ - บานตราด ตรงตามประกาศ

หมูที่ 10 ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง

จังหวัดศรีสะเกษ

122 63057262931 27 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 498,000.00       463,596.59 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 463,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

364/2563 Concrete (ปูบน Tack Coat) 463,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สายทางบานโพธิ์ หมูที่ 1 ตําบลโพธิ์ - ตรงตามประกาศ

บานโนนดั่ง หมูที่ 7 ตําบลหนองแกว

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

123 6305726374 28 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 498,000.00       463,875.25 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 463,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา123 6305726374 28 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 498,000.00       463,875.25 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 463,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

365/2563 Concrete (ปูบน Tack Coat) 463,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สายทางบานหญาปลองเหนือ หมูที่ 2 ตรงตามประกาศ

ตําบลหญาปลอง - บานหนองโน หมูที่ 3

ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

124 63057224696 28 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,900.00       454,952.12 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 454,000.00      หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคา

366/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานแดง 454,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 10 ตําบลจาน - บานตะดอบ ตรงตามประกาศ

หมูที่ 1 ตําบลตะดอบ อําเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ

125 63057225433 28 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,500.00       454,770.67 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 454,000.00      หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น เปนผูเสนอราคา

367/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานโพนคอ 454,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2 ตําบลโพนคอ - บานขนวน ตรงตามประกาศ

หมูที่ 4 ตําบลโพนขา 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

126 63057273033 29 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 497,000.00       454,491.87 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 454,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

368/2563 Concrete (ปูบน Tack Coat) 454,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สายทางบานไทร หมูที่ 8 ตําบลสําโรงพลัน - ตรงตามประกาศ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 24
(โชคชัย - เดชอุดม) อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

127 63057273053 29 พ.ค. 63 ซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic 497,000.00       450,896.16 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 450,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

369/2563 Concrete (ปูบน Tack Coat) 450,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สายทางบานโพนปลัด หมูที่ 1 - ตรงตามประกาศ

บานหนองอิไท หมูที่ 4 ตําบลสุขสวัสดิ์ -

ทางหลวงชนบทหมายเลข 3015 
ตําบลโนนปูน อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

128 63057284960 29 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,000.00       477,879.80 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 477,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

370/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานโนนไหล 477,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2 - บานโนนใหญ หมูที่ 11 ตรงตามประกาศ

 ตําบลเสียว - บานหนองหวา หมูที่ 1

ตําบลหนองหวา อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

129 63057285664 29 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 496,000.00       475,553.43 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 475,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

371/2563 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานหนองนกเขียน 475,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 3 ตําบลหนองงูเหลือม - ตรงตามประกาศ

บานเหลาออย หมูที่ 9 ตําบลเสียว

อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

130 63057249017 29 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,100.00       448,499.68 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 448,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางเปนผูเสนอราคา

372/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานไผนอย 448,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 24 ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร - ตรงตามประกาศหมูที่ 24 ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร - ตรงตามประกาศ

บานหวา หมูที่ 6 ตําบลปราสาท 

อําเภอหวยทับทัน 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

131 63057248938 29 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,800.00       450,236.25 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 450,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางเปนผูเสนอราคา

373/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานหนองแคนใหญ 450,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 12  ตําบลเมืองจันทร - บานเขวา  หมูที่ 8  ตําบลหนองใหญ ตรงตามประกาศ

อําเภอเมืองจันทร   จังหวัดศรีสะเกษ

132 63057249309 29 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,100.00       448,499.68 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 448,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางเปนผูเสนอราคา

374/2563 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานไผ หมูที่ 7 448,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร - ตรงตามประกาศ

บานปะโดะ หมูที่ 8 ตําบลปราสาท

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

133 63057292982 29 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,100.00       448,499.68 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 448,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางเปนผูเสนอราคา133 63057292982 29 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,100.00       448,499.68 หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 448,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางเปนผูเสนอราคา

375/2563 เช่ือมระหวางตําบล สายทางบานเมืองจันทร 448,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2 - บานหนองแคนนอย หมูที่ 4 ตรงตามประกาศ

ตําบลเมืองจันทร - บานหนองดุม

หมูที่ 4  ตําบลหนองใหญ 
อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ

134 6305725003 29 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,100.00       448,499.68 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 448,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางเปนผูเสนอราคา

376/2563 เชื่อมระหวางตําบล สายทางบานพะเนา 448,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูท่ี 9 - ฝายบานพะเนา ตําบลปราสาท ตรงตามประกาศ

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ -

เขตตําบลกระออม อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร

135 6305250398 29 พ.ค. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,600.00       450,987.18 เฉพาะเจาะจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 450,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสรางเปนผูเสนอราคา

377/2563 เชื่อมระหวางตําบล พรอมขยายไหลทาง 450,000.00       ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สายทางบานจังเอิน หมูที่ 5 ตรงตามประกาศ

ตําบลเมืองหลวง - เขตตําบลหวยทับทันตําบลเมืองหลวง - เขตตําบลหวยทับทัน

อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ


