
แบบ  สขร.1 

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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

1 63117147218 เลขใบสั่งซื้อ 3/2564 631114116426 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 9 รายการ 94,950.00         94,950.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานชัยชนะ รานชัยชนะ 94,950.00    รานชัยชนะ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 พ.ย.2563 94,950.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

2 63117187116 เลขใบสั่งซื้อ 13/2564 631114144887 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 41,705.00         41,705.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด บริษัท สหไฟฟาศรีสะเกษ จํากัด 41,705.00    บริษัท สหไฟฟา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 พ.ย.2563 ศรีสะเกษ จํากัด ตรงตามเงื่อนไขที่

41,705.00       กําหนด

3 63117134833 เลขใบสั่งซื้อ 14/2564 631114121178 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 97,112.00         97,112.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 97,112.00    รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

3 63117134833 เลขใบสั่งซื้อ 14/2564 631114121178 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 97,112.00         97,112.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 97,112.00    รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 พ.ย.2563 97,112.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

4 63117162145 เลขใบสั่งซื้อ 15/2564 631114136619 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 99,850.00         99,850.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค 99,850.00    หจก.ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 9 พ.ย.2563 99,850.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

5 63117277193 เลขใบสั่งจาง 4/2564 631114212131 จางทําตรายาง เพื่อใชสําหรับการปฏิบัติราชการ 12,485.00         12,485.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 12,485.00    รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 พ.ย.2563 ภายในกองการเจาหนาที่ 12,485.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

6 63117149414 เลขใบสั่งจาง 4/2564 631114115141 จางซอมเครื่องถายเอกสาร RICOH AFICIO 26,287.76         26,287.76      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 26,287.76    บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 พ.ย.2563 MP2000LE รหัสครุภัณฑ 417-52-0003 26,287.76       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

7 63117158024 เลขใบสั่งซื้อ 16/2564 631114124019 จัดซื้อผงหมึกเครื่องมัลติฟงกชั่น รุน 31ST2501 26,400.00         26,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 26,400.00    บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 พ.ย.2563 เลขรหัสครุภัณฑ 417-57-0013 26,400.00       ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 10 พ.ย.2563 เลขรหัสครุภัณฑ 417-57-0013 26,400.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

8 63117135328 เลขใบสั่งซื้อ 3/2564 631114104577 จัดซื้อผงหมึกสําหรับเครื่องถายเอกสาร 22,000.00         22,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 22,000.00    บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 10 พ.ย.2563 RICOH AFICIO MP2000LE 22,000.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

รหัสครุภัณฑ 417-52-0003 กําหนด

9 63117208850 เลขใบสั่งซื้อ 17/2564 631114163918 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 87,397.60         87,397.60      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.เดชาทรัพย คลีนเซอร หจก.เดชาทรัพย คลีนเซอร 87,397.60    หจก.เดชาทรัพย คลีนเซอร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ย.2563 87,397.60       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

10 63117181833 เลขใบสั่งซื้อ 26/2564 631114163918 จัดซื้อวัสดุสําหรับซอมบํารุงทางหลวง 488,000.00       488,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซี. หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 480,700.00  หจก.กันทรลักษ ที.อี.ซ.ี เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 11 พ.ย.2563 ทองถ่ิน ประเภทยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็ว 480,700.00      ตรงตามเงื่อนไขที่

เกรด CRS-2 บรรจุ BULK กําหนด

11 63117193194 เลขใบสั่งซื้อ 18/2564 631114149467 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 6,850.00           6,850.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานพิรุณพรการเกษตร รานพิรุณพรการเกษตร 6,850.00      รานพิรุณพรการเกษตร เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 12 พ.ย.2563 6,850.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

12 63117253107 เลขใบสั่งซื้อ 19/2564 631114197829 จัดซื้อธงชาติ,ธงตราสัญลักษและเสาธง 40,500.00         40,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 40,500.00    รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 พ.ย.2563 40,500.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

13 63117250880 เลขใบสั่งซื้อ 28/2564 631114193060 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 52,500.00         52,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท เอกอุดม อีควิปเมนท จํากัดบริษัท เอกอุดม อีควิปเมนท จํากัด 52,500.00    บริษัท เอกอุดม อีควิปเมนท จํากัดเปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 พ.ย.2563 52,500.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

14 63117358766 เลขใบสั่งจาง 5/2564 631114271474 จางถายเอกสารพรอมเขาเลมสันรูด 2,055.00           2,055.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานหนอยกอปป รานหนอยกอปป 2,055.00      รานหนอยกอปป เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 พ.ย.2563 2,055.00         ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

15 63117215812 เลขใบสั่งจาง 21/2564 631114273467 จางจัดทําเอกสาร คูมือกฎหมายเลือกตั้ง 495,000.00       495,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ภาสิทธิ์ออฟเซ็ทการพิมพ ภาสิทธิ์ออฟเซ็ทการพิมพ 495,000.00  ภาสิทธิ์ออฟเซ็ทการพิมพ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 13 พ.ย.2563 และคูมือการปฏิบัติงานเลือกตั้ง สมาชิกสภา 495,000.00      ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 13 พ.ย.2563 และคูมือการปฏิบัติงานเลือกตั้ง สมาชิกสภา 495,000.00      ตรงตามเงื่อนไขที่

องคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด กําหนด



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

16 63117279448 เลขใบสั่งซื้อ 4/2564 631114215976 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 37 รายการ 99,964.00         99,964.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา 99,964.00    หจก.ไพศาลวิทยา เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 พ.ย.2563 99,964.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

17 63117244376 เลขใบสั่งจาง 5/2564 631114188177 จางซอมเครื่องถายเอกสาร RICOH AFICIO 26,287.76         26,287.76      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 26,287.76    บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 พ.ย.2563 MP2000LE รหัสครุภัณฑ 417-52-0003 26,287.76       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

18 63117234215 เลขใบสั่งจาง 4/2564 631114187074 จางซอมเครื่องถายเอกสาร Fuji Xerox 17,300.00         17,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก. ศรีสะเกษไอเฟค หจก. ศรีสะเกษไอเฟค 17,300.00    หจก. ศรีสะเกษไอเฟค เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 16 พ.ย.2563 17,300.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

19 63117043254 เลขใบสั่งซื้อ 22/2564 631214035523 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 65,435.00         65,435.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก. ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก. ศรีสะเกษ นาโนเทค 65,435.00    หจก. ศรีสะเกษ นาโนเทค เปนผูมีคุณสมบัติ19 63117043254 เลขใบสั่งซื้อ 22/2564 631214035523 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 65,435.00         65,435.00      หจก. ศรีสะเกษ นาโนเทค หจก. ศรีสะเกษ นาโนเทค 65,435.00    เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 พ.ย.2563 65,435.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

20 63127014522 เลขใบสั่งซื้อ 23/2564 631214028547 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 96,620.00         96,620.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 96,620.00    รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 พ.ย.2563 96,620.00       ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

21 63127010952 เลขใบสั่งซื้อ 21/2564 631214008600 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 11,200.00         11,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) ตนทรัพยพาณิชย แอนด ตนทรัพยพาณิชย แอนด 11,200.00    ตนทรัพยพาณิชย แอนด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 พ.ย.2563 คอมเซอรวิส คอมเซอรวิส คอมเซอรวิส ตรงตามเงื่อนไขที่

11,200.00       กําหนด

22 63117338970 เลขใบสั่งซื้อ 4/2564 631214008184 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 58,512.00         58,512.00      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) รานจงเจริญเครื่องเขียน รานจงเจริญเครื่องเขียน 58,512.00    รานจงเจริญเครื่องเขียน เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 พ.ย.2563 58,512.00           ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

23 63117399725 เลขใบสั่งซื้อ 20/2564 631114301745 จัดซื้อน้ําดื่มเพื่อใชในการปฏิบัติราชการและ 9,885.00           9,885.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.มูลริเวอรเทรด หจก.มูลริเวอรเทรด 9,885.00      หจก.มูลริเวอรเทรด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 พ.ย.2563 บริการประชาชนที่มาติดตอราชการอาคาร 9,885.00             ตรงตามเงื่อนไขที่ ลว. 23 พ.ย.2563 บริการประชาชนที่มาติดตอราชการอาคาร 9,885.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

พลศึกษาวีสมหมายฯ กําหนด



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

24 63117324213 เลขใบสั่งซื้อ 1/2564 631114251642 จัดซื้อน้ําดื่ม 2,100.00           2,100.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท มาลีธารทิพย จํากัด บริษัท มาลีธารทิพย จํากัด 2,100.00      บริษัท มาลีธารทิพย จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 พ.ย.2563 2,100.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

25 63117310652 เลขใบสั่งจาง 57/2564 63111424400 จางซอมรถแทรคเตอร(ดันดิน)ตีนตะขาบ 10,614.40         10,614.40      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนส กรุป จํากัด บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนส กรุป จํากัด 10,614.40       บริษัท ซีวีเอ็นบิซิเนส กรุป จํากัด เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 พ.ย.2563 ยี่หอ TRXBULD หมายเลขทะเบียน 10,614.40           ตรงตามเงื่อนไขที่

ตฆ 3783 ศรีสะเกษ เลขรหัสพัสดุ 019- กําหนด

62-0009

26   63117313053 เลขใบสั่งจาง 22/2564 631114282535 จางจัดทําปายที่ใชประจําหนวยเลือกตั้ง 438,900.00       438,900.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พิมธัญเทรนดิ้ง พิมธัญเทรนดิ้ง 438,900.00      พิมธัญเทรนดิ้ง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 23 พ.ย.2563 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 438,900.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ กําหนด

27 63127079523 เลขใบสั่งจาง 58/2564 631214061305 จางทําตรายาง 2,510.00           2,510.00        วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) หจก.ศรีสะเกษการพิมพ หจก.ศรีสะเกษการพิมพ 2,510.00         หจก.ศรีสะเกษการพิมพ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 พ.ย.2563 2,510.00             ตรงตามเงื่อนไขที่

กําหนด

28 63117288673 เลขใบสั่งซื้อ 7/2564 631114241365 จัดซื้อหีบบัตรลงคะแนน คูหาเลือกตั้ง และตะกรา 3,009,300.00     2,880,250.00  วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) บริษัท เค พี อินทีเกรตี้ บริษัท เค พี อินทีเกรตี้ 2,880,250.00   บริษัท เค พี อินทีเกรตี้ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 พ.ย.2563 สําหรับใสบัตรที่นับคะแนนแลว เพื่อใชใน อิมเพรสา(ประเทศไทย) จํากัด อิมเพรสา(ประเทศไทย) จํากัด อิมเพรสา(ประเทศไทย) จํากัด ตรงตามเงื่อนไขที่

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร 2,880,250.00       กําหนด

สวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดศรีสะเกษ

29 63117332111 เลขใบสั่งซื้อ 8/2564 631114272133 จัดซื้อวัสดุประจําหนวยเลือกตั้ง เพื่อใชใน 2,716,000.00     2,547,900.00  วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) บริษัท เค พี อินทีเกรตี้ บริษัท เค พี อินทีเกรตี้ 2,547,900.00   บริษัท เค พี อินทีเกรตี้ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 24 พ.ย.2563 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร อิมเพรสา(ประเทศไทย) จํากัด อิมเพรสา(ประเทศไทย) จํากัด อิมเพรสา(ประเทศไทย) จํากัด ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวน 2,547,900.00       กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ



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

/ใบสั่งซ ื้อ/ใบสั่งจาง ในระบบ e-GP งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

30 63117405658 เลขใบสั่งซื้อ 9/2564 631114321291 จัดซื้อวัสดุประจําหนวยเลือกตั้ง(เพิ่มเติม) เพื่อใชใน 122,300.00       122,300.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ซ) บริษัท เค พี อินทีเกรตี้ บริษัท เค พี อินทีเกรตี้ 122,300.00      บริษัท เค พี อินทีเกรตี้ เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 พ.ย.2563 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร อิมเพรสา(ประเทศไทย) จํากัด อิมเพรสา(ประเทศไทย) จํากัด อิมเพรสา(ประเทศไทย) จํากัด ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวน 122,300.00          กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

31 63127022767 เลขใบสั่งซื้อ 10/2564 631214060257 จัดซื้อวัสดุประจําหนวยเลือกตั้ง(เพิ่มเติม) เพื่อใชใน 448,000.00       448,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) พิมธัญเทรนดิ้ง พิมธัญเทรนดิ้ง 448,000.00      พิมธัญเทรนดิ้ง เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 26 พ.ย.2563 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร 448,000.00          ตรงตามเงื่อนไขที่

สวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวน กําหนด

จังหวัดศรีสะเกษ

32 63117293512 เลขใบสั่งซื้อ 47/2564 631214006575 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 99,924.63         99,924.63      วิธีเฉพาะเจาะจง(ข) บริษัท พ.เกียรติณรงคชัย บริษัท พ.เกียรติณรงคชัย 99,924.63       บริษัท พ.เกียรติณรงคชัย เปนผูมีคุณสมบัติ

 ลว. 30 พ.ย.2563 เอ็นจิเนียริง จํากัด เอ็นจิเนียริง จํากัด เอ็นจิเนียริง จํากัด ตรงตามเงื่อนไขที่

99,924.63           กําหนด


