
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 63087578014 3 ก.ย. 63 โครงการซอมแซมปรับปรุงโรงฝกกีฬา 500,000.00       498,227.14    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง 480,000.00      หจก.ศรีสะเกษสุชากอสราง เปนผูเสนอราคา

492/2563 อเนกประสงค(สนามแบตมินตัน)(งานปรับ 480,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ปรุงซอมแซมหงน้ําและงานปรับ เหมาะสม

ปรุงซอมแซมพ้ืนสนาม) อําเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

2 63097146534 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,556.11    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

493/2563 ตําบลสายทางบานหนองอาคูณ หมูที่ 5 - 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานใหมพัฒนา หมูที่ 15 (บานฝากบานกะทิ) เหมาะสม

 ตําบลปราสาท  อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

 ตําบลปราสาท  อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

3 63097146593 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,556.11    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

494/2563 ตําบลสายทางบานหนองสะมอน  499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 11 ตําบลเมืองหลวง - บานนานวน  เหมาะสม

หมูที่ 1 ตําบลจานแสนไชย

อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ

4 63097146657 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,556.11    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

495/2563 ตําบลสายทางบานหนองสะมอน 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(บานโนนแถลง) หมูที่ 11  ตําบลเมืองหลวง  เหมาะสม

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ -

เช่ือมเขตตําบลหมื่นศรี อําเภอสําโรงทาบ 

จังหวัดสุรินทร



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

5 63097146722 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,638.85    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

496/2563 ตําบลสายแยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4003 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(ถนนอําเภอหวยทับทัน - อําเภอบึงบูรพ) - เหมาะสม

บานหนองนา หมูที่ 13 ตําบลปราสาท - 

บานบกพอก หมูที่ 3 ตําบลหวยทับทัน  

อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ

6 63097146780 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,566.11    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

497/2563 ตําบลสายทางบานหนองอาคูณ หมูที่ 5 - 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองฮะ หมูที่ 3 ตําบลปราสาท  เหมาะสม

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

7 63097146802 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,513.55    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

ตําบลสายทางปอมตํารวจ - เทศบาล498/2563 ตําบลสายทางปอมตํารวจ - เทศบาล 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หวยทับทัน - บานทุงมน หมูที่ 7 เหมาะสม

ตําบลหวยทับทัน - ถนนลาดยางสายหวยทับทัน -

อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ

8 63097105222 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,524.30    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

499/2563 ตําบลสายทางบานสิม หมูที่ 8 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโคกจาน อําเภออุทุมพรพิสัย  - เหมาะสม

เขตตําบลบุสูง อําเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ

9 63097105252 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,524.30    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 499,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

500/2563 ตําบลสายทางบานคอกําแพง หมูที่ 3 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสระกําแพงใหญ - เขตตําบลหนองไฮ เหมาะสม

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

10 63097112085 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,665.63    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

501/2563 ตําบลสายทางบานหนองคู หมูที่ 8 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโพธิ์กระสังข อําเภอขุนหาญ - เหมาะสม

บานสะเดานอย หมูที่ 3 ตําบลสําโรงพลัน

อําเภอไพรบึง   จังหวัดศรีสะเกษ

11 63097112112 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,885.14    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

502/2563 ตําบลสายทางบานเคาะ หมูที่ 1 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลศรีตระกูล - เช่ือมเขตตําบลปรือใหญ  เหมาะสม

อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

12 63097112129 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,885.14    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

503/2563 ตําบลสายบานตาฮิง หมูที่ 5 - 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ503/2563 ตําบลสายบานตาฮิง หมูที่ 5 - 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หนองกลวยนอย ตําบลศรีตระกูล เหมาะสม

อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

13 63097112140 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,885.14    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

504/2563 ตําบลสายทางบานโนน หมูที่ 6 ตําบล 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ศรีตระกูล - เชื่อมเขตตําบลปรือใหญ เหมาะสม

อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

14 63097112248 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,885.14    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

505/2563 ตําบลสายทางบานตาอุดใต หมูที่ 5 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลตาอุด  - บานสนวนตะวันตก เหมาะสม

หมูที่ 2 ตําบลศรีตระกูล อําเภอขุขันธ 

จังหวัดศรีสะเกษ



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

15 63097112293 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,849.44    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

506/2563 ตําบลสายทางบานตาอุดใต หมูที่ 5 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลตาอุด อําเภอขุขันธ - เหมาะสม

บานสะเดานอย หมูที่ 3 ตําบลสําโรงพลัน

อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ

16   63097112339 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,849.44    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

507/2563 ตําบลสายทางบานหัวนอน หมูที่ 8 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลตาอุด - กกแตโบราณ เชื่อมเขต เหมาะสม

ตําบลปรือใหญ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

17 63097112358 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,885.14    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

508/2563 ตําบลสายทางบานจํานรรจ หมูที่ 3 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ508/2563 ตําบลสายทางบานจํานรรจ หมูที่ 3 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลตาอุด อําเภอขุขันธ - บานโปง เหมาะสม

หมูที่ 2 ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง

จังหวัดศรีสะเกษ

18 63097112379 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,885.14    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

509/2563  ตําบลสายทางบานศรีสระจันทร หมูที่ 14 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสะเดาใหญ - บานจํานรรจ หมูที่ 3 เหมาะสม

 ตําบลตาอุด  อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

19 63097112407 14 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,885.14    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 499,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

510/2563 ตําบลสายทางบานศรีสระจันทร หมูที่ 14 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสะเดาใหญ อําเภอขุขันธ -   เหมาะสม

บานโปง หมูที่ 2 ตําบลสําโรงพลัน  

อําเภอไพรบึง  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

20 63097134050 15 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       500,169.58    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 499,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต เปนผูเสนอราคา

511/2563 ระหวางตําบลสายทางบานหนองน้ําเตา 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 4 ตําบลเมืองนอย - บานหนองไฮ  เหมาะสม

หมูที่ 3 - บานทุงมั่ง หมูที่ 2 ตําบลอีปาด 

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

21 63097149040 15 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       500,807.10    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 499,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต เปนผูเสนอราคา

512/2563 ระหวางตําบลสายทางบานผักขยาใหญ 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 3 ตําบลโพธ์ิ - บานเหลาฝาย หมูที่ 6 เหมาะสม

ตําบลเหลากวาง อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

22 63097112432 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,990.83    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 499,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

513/2563 ตําบลสายทางบานดงกอ หมูที่ 9 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ513/2563 ตําบลสายทางบานดงกอ หมูที่ 9 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองหญาลาด - เชื่อมเขต  เหมาะสม

ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

23 63097112454 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,013.22    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 499,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

514/2563 ตําบลสายทาบานดงสูง หมูที่ 15 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองหญาลาด - บานแสงเจริญ เหมาะสม

หมูที่ 6 ตําบลตระกาจ  อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

24 63097112487 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,954.89    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 499,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

515/2563 ตําบลสายทางบานขนาเกา หมูที่ 3 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลนํ้าออม - บานทุงโพธิ์ หมูที่ 3 เหมาะสม

ตําบลสังเม็ก 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

25 63097112533 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,013.22    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 499,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

516/2563 ตําบลสายทางบานขนาใหม หมูที่ 7 - 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานกุดปลาขาว หมูที่ 12 ตําบลน้ําออม เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

26 63097128837 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       499,747.41    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

517/2563 ตําบลสายทางบานเกาะ หมูที่ 11 498,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลกู  อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ - เหมาะสม

เขตตําบลแจนแวน อําเภอศรีณรงค  จังหวัดสุรินทร

27 63097129419 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,838.73    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

518/2563 ตําบลสายทางบานโนนงาม หมูที่ 1 - 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ518/2563 ตําบลสายทางบานโนนงาม หมูที่ 1 - 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองรุง หมูที่ 2 ตําบลศรีโนนงาม เหมาะสม

อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

28 63097130234 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       499,747.41    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

519/2563 ตําบลสายทางบานหนองบัวตาคง 498,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 4 - บานกู หมูที่ 1 ตําบลกู เหมาะสม

อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ

29 63097143670 16 ก.ย. 63 ขุดลอกสระน้ําหนองโสน บานโสน หมูที่ 10 499,000.00       499,451.19    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

520/2563 ตําบลกู  อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ 498,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เหมาะสม

30 63097143845 16 ก.ย. 63 ขุดลอกกุดชีคุ บานศรีไผทราษฎร หมูที่ 1 500,000.00       505,253.37    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

521/2563 ตําบลกู  อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เหมาะสม



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

31 63097147137 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,352.94    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 496,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

522/2563 ตําบลสายทางบานเพียนาม หมูที่ 3 496,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง - เหมาะสม

เขตตําบลขะยูง อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

32 63097149304 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,990.83    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

523/2563 ตําบลสายทางบานหนองผักกูด หมูที่ 8 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลขนุน  - บานสรางศาลา  หมูที่ 10 เหมาะสม

ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

33 63097147179 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,994.16    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

524/2563 ตําบลสายทางบานโตนดตะวันตก 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ524/2563 ตําบลสายทางบานโตนดตะวันตก 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 11 - สามแยกบานหนองคงคา เหมาะสม

หมูที่ 10 ตําบลขนุน  - บานโนนศิริ

หมูที่ 7 ตําบลบึงมะลู  อําเภอกันทรลักษ  

จังหวัดศรีสะเกษ

34 63097137026 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,193.60    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

525/2563 ตําบลสายทางบานหนองไผเหนือ 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 10 ตําบลหนองไผ - บานหญาปลองเหนือ เหมาะสม

หมูที่ 2 ตําบลหญาปลอง

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

35 63097105001 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,665.63    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

526/2563 ตําบลสายทางบานซําขี้เหล็ก หมูที่ 10 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ซอยวัชราภรณ  ตําบลพราน - เหมาะสม

 เขตตําบลบักดอง  อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

36 63097105053 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,032.31    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

527/2563 ตําบลสายทางบานตําแย หมูที่ 1 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลตําแย อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ เหมาะสม

(เสนทางจากหวยกระเดิน - บานโนนชาติ)

37 6309710583 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,665.63    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

528/2563 ตําบลสายทางบานมวงแยก หมูที่ 6 - 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หวยทา ตําบลพราน อําเภอขุนหาญ  เหมาะสม

จังหวัดศรีสะเกษ

38 63097105120 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,032.31    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

529/2563 ตําบลสายทางบานหนองเม็ก หมูที่ 5 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลตําแย  อําเภอพยุห  จังหวัดศรีสะเกษ เหมาะสมตําบลตําแย  อําเภอพยุห  จังหวัดศรีสะเกษ เหมาะสม

(เสนทางโรงเรียนบานตําแย

หนองเม็ก - บานหนองขะโย)

39 63097105158 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,587.33    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

530/2563 ตําบลสายทางบานกันทรอมนอย หมูที่ 6 - 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หนองตะเคียน  ตําบลกันทรอม  เหมาะสม

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

40 63097147097 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,265.37    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

531/2563 ตําบลสายทางบานขนวน หมูที่ 4 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโพนขา- บานโพนคอ หมูที่ 1 เหมาะสม

ตําบลโพนคอ อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

41 63097147220 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,994.16    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 499,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

532/2563 ตําบลสายทางบานกระแชงใต หมูที่ 2 - 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองทา หมูที่ 10 ตําบลกระแชง  เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

42 63097147238 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,994.16    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 499,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

533/2563 ตําบลสายทางบานระโยง หมูที่ 5 - 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองทา หมูที่ 10 ตําบลกระแชง เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

43 63097146422 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,990.83    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

534/2563 ตําบลสายทางบานสามแยก หมูที่ 11 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ - เหมาะสม

บานคําสะอาด  หมูที่ 8 ตําบลทาคลอ

อําเภอเบญจลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

44 63097146833 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,994.16    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 499,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

535/2563 ตําบล สายทางบานหนองขวาง 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ535/2563 ตําบล สายทางบานหนองขวาง 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 10 - ชุมชนคําเตย ตําบลกุดเสลา  เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

45 63097146880 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,994.16    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 499,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

536/2563 ตําบลสายทางบานโนนสมประสงค 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 13 - สามแยกทางหลวงชนบท เหมาะสม

หมายเลข 3040 ตําบลกระแชง

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

46 63097129225 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,193.60    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

537/2563 ตําบลสายทางบานกอก  หมูที่ 4 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโพนเขวา - เชื่อมทางหลวงแผนดิน เหมาะสม

หมายเลข 226 (ศรีสะเกษ - อุบลราชธานี) 

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

47 63097131467 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,193.60    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

538/2563 ตําบลสายทางบานกอก หมูที่ 4 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโพนเขวา - เชื่อมหวยสะทอน เหมาะสม

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

48 63097133024 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,193.60    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

539/2563 ตําบลสายทางบานแดง หมูที่ 10 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลจาน  - เชื่อมเขตตําบลตะดอบ เหมาะสม

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

49 63097134719 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,156.11    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

540/2563 ตําบลสายทางบานนา หมูที่ 9 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(ถนนลาดยางบานโพธ์ิ) - บานจั่น หมูที่ 14 เหมาะสม(ถนนลาดยางบานโพธ์ิ) - บานจั่น หมูที่ 14 เหมาะสม

ตําบลซํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

50 63097135402 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,193.60    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

541/2563 ตําบลสายทางบานโพธิ์ หมูที่ 2 - 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานปาสะแบง หมูที่ 7 ตําบลซํา  เหมาะสม

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

51 63097136097 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,193.60    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

542/2563 ตําบลสายทางหนาโรงเรียนบานหนองแคน 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 5 ตําบลซํา - หนองเชียงแมว เหมาะสม

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

52 63097103412 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,145.91    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูเสนอราคา

543/2563 ตําบลสายทางตลาดหอมทาเรือศรีสะเกษ - 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานใหม หมูที่ 1 ตําบลนํ้าคํา เหมาะสม

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษอําเภอเมือง  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

53 63097103474 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,221.10    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูเสนอราคา

544/2563 ตําบลสายทางบานใหม หมูที่ 1 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลน้ําคํา - เช่ือมทางหลวงชนบท 4053 เหมาะสม

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

54 63097103509 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,212.66    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูเสนอราคา

545/2563 ตําบลสายทางบานงอ หมูที่ 2 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลน้ําคํา - เชื่อมทางหลวงชนบท เหมาะสม

ศก 5099  อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

55 63097103667 16 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง  500,000.00       501,212.66    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูเสนอราคา

546/2563 ตําบลสายทางวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ -  499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานงอ หมูที่ 2 ตําบลนํ้าคํา   เหมาะสมบานงอ หมูที่ 2 ตําบลนํ้าคํา   เหมาะสม

อําเภอเมือง   จังหวัดศรีสะเกษ

56 63097103715 17 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,990.83    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

547/2563 ตําบลสายทางบานทุงขนวนเหนือ 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 11 ตําบลสวนกลวย อําเภอกันทรลักษ - เหมาะสม

บานโนนคูณนอย  หมูที่ 11  ตําบลหนองหวา

อําเภอเบญจลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

57 63097103753 17 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,990.83    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

548/2563 ตําบลสายทางบานจํานัน หมูที่ 3 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสวนกลวย - บานทุงโพธิ์ หมูที่ 3 เหมาะสม

ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

58 63097103796 17 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,990.83    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

549/2563 ตําบลสายทางบานทุงขนวนใต หมูที่ 12 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสวนกลวย - บานทุงโพธิ์ หมูที่ 3 เหมาะสม

ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

59 63097103826 17 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,990.83    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 499,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

550/2563 ตําบลสายทางบานทุงขนวนเหนือ 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 11 - บานหนองหิน หมูที่ 2 เหมาะสม

ตําบลสวนกลวย -เชื่อมเขตตําบลกุดเสลา

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

60 63097353790 18 ก.ย. 63 ปรับปรุงซอมแซมหองน้ําอาคารพละศึกษา 464,000.00       464,000.00    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 464,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

551/2563 วีสมหมาย ตําบลเมืองใต อําเภอเมือง 464,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ เหมาะสม

61 63097146954 18 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 499,000.00       499,816.13    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 498,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

552/2563 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete 498,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(ปูบน Tack Coat) บานโนนมะนาว เหมาะสม(ปูบน Tack Coat) บานโนนมะนาว เหมาะสม

(บานแทง) หมูที่ 12 ตําบลซํา - 

บานโพนคอ หมูที่ 1 ตําบลโพนคอ 
อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

62 63097136107 18 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงเสริมผิวทางถนนลาดยาง 500,000.00       501,126.32    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 499,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

553/2563 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(ปูบน Tack Coat) บานหนองมะแซว  เหมาะสม

หมูที่ 8 ตําบลดูน - บานโนนสัง

หมูที่ 11 ตําบลโนนสัง อําเภอกันทรารมย  

จังหวัดศรีสะกษ

63 63097137916 18 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,000.00       498,865.77    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 497,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

554/2563 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(ปูบน Tack Coat) บานเสื่องขาว เหมาะสม

หมูที่ 1 ตําบลเสื่องขาว อําเภอศรีรัตนะ -

เขตตําบลเขิน อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

64 63097143399 18 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 498,800.00       498,865.77    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 497,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

555/2563 โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(ปูบน Tack Coat) บานโนนแสง หมูที่ 6 เหมาะสม

ตําบลเส่ืองขาว อําเภอศรีรัตนะ -
เขตตําบลเขิน อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

65 63097146909 18 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       500,578.89    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 499,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

556/2563 ระหวางตําบลสายทางหนาศาลาประชาคม 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองเขื่อง หมูที่ 1 - สามแยกวัดภูดินแดง เหมาะสม

ตําบลน้ําออม อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

66 63097147244 18 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       501,013.16    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 499,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

557/2563 ระหวางตําบลสายทางบานกระบ่ี 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ557/2563 ระหวางตําบลสายทางบานกระบ่ี 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 5 ตําบลหนองหญาลาด เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

67 63097147255 18 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       501,485.40    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 499,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

558/2563 ระหวางตําบลสายทางบานโนนแสง 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 6 ตําบลเสื่องขาว อําเภอศรีรัตนะ - เหมาะสม

บานเกษตรสมบูรณ หมูที่ 9 ตําบลเขิน  

อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

68 63097147267 18 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       500,007.09    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 499,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

559/2563 ระหวางตําบลสายทางบานแดง หมูที่ 10 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลจาน  - เขตตําบลหนองไฮ เหมาะสม

 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

69 63097105319 18 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       500,111.31    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 499,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

560/2563 ระหวางตําบลสายทางบานโพนขา หมูที่ 1 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโพนขา - บานโพนคอ หมูที่ 1 เหมาะสม

ตําบลโพนคอ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

70 63097131156 18 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,838.73    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 497,000.00      หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซีเปนผูเสนอราคา

561/2563 ตําบลสายทางบานตาไทย หมูที่ 8 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลศรีโนนงาม - บานหนองสังข เหมาะสม

หมูที่ 6 ตําบลพิงพวย อําเภอศรีรัตนะ 

จังหวัดศรีสะเกษ

71 63097133128 18 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       498,838.73    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 497,000.00      หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซีเปนผูเสนอราคา

562/2563 ตําบลสายทางบานสะพุงนอย หมูที่ 4 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ562/2563 ตําบลสายทางบานสะพุงนอย หมูที่ 4 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลศรีแกว - เขตตําบลศรีโนนงาม เหมาะสม

อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ

72 63097105294 18 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,911.69    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 499,000.00      หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซีเปนผูเสนอราคา

563/2563 ตําบลสายทางบานหนองแคน หมูที่ 6 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโพนยาง - บานหนองอีแงบ หมูที่ 4 เหมาะสม

ตําบลศรีสําราญ อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

73 63097105353 18 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       500,005.57    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 499,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

564/2563 ระหวางตําบลสายทางบานแดง หมูที่ 10 499,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลจาน - เขตตําบลโพนคอ เหมาะสม

อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

74 63087239069 23 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 999,400.00       997,000.00    วิธีประกวดราคา หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง หจก.ประกิตลักษณกอสราง 779,000.00      หจก.อึ้งเกี่ยอู เปนผูเสนอราคา

565/2563 ระหวางตําบลสายทางบานบก หมูที่ 13 อิเล็กทรอนิกส หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.กันทรลักษทรัพยทวี 600,000.00      564,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหวยเหนือ - บานแดง หมูที่ 1 (e-bidding) หจก.พนิดาสหกอสราง หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ 787,000.00      ตรงตามประกาศ

ตําบลหวยใต อําเภอขุขันธ หจก.กันทรลักษตั้งพูนผลสวัสด์ิ หจก.อึ้งเกี่ยอู 564,000.00      

จังหวัดศรีสะเกษ หจก.ประกิตลักษณกอสราง หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 656,000.00      



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

หจก.กันทรลักษทรัพยทวี หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 678,000.00      

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หจก.ทาทรายรุงอรุณ

หจก.อึ้งเกี่ยอู

75 63097656757 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,522.25    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

566/2563 ตําบลสายทางบานสนวน หมูที่ 18  - 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนแมะ หมูที่ 16 ตําบลไพรบึง เหมาะสม

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

76   63097656867 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,036.36    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

567/2563 ตําบลสายทางบานโนนคูณ หมูที่ 9 – 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ567/2563 ตําบลสายทางบานโนนคูณ หมูที่ 9 – 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานซํา หมูที่ 7 ตําบลโพธิ์กระสังข เหมาะสม

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

77   63097656945 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,036.36    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

568/2563 ตําบลสายทางบานซํา หมูที่ 7 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโพธิ์กระสังข – เขตตําบลขุนหาญ เหมาะสม

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

78   63097658372 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,036.36    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

569/2563 ตําบลสายทางบานโพธิ์กระสังข 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2 ตําบลโพธ์ิกระสังข  อําเภอขุนหาญ – เหมาะสม

บานตาจวน หมูที่ 10 ตําบลสําโรงพลัน  

อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

79   63097658465 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,522.25    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

570/2563 ตําบลสายทางบานโปง หมูที่ 2 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง – เหมาะสม

เขตตําบลตาอุด อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

80   63097658548 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,522.25    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

571/2563 ตําบลสายทางบานโปง หมูที่ 2 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง – เหมาะสม

เขตตําบลสะเดาใหญ อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

81   6309758593 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,522.25    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

572/2563 ตําบลสายทางบานตาตุม หมูที่ 17 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ572/2563 ตําบลสายทางบานตาตุม หมูที่ 17 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง – เหมาะสม

เขตตําบลสะเดาใหญ อําเภอขุขันธ

จังหวัดศรีสะเกษ

82 63097659887 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,522.25    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

573/2563 ตําบลสายทางบานปุดเนียม หมูที่ 7 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง – เหมาะสม

บานจะลง  หมูที่ 9 ตําบลสะเดาใหญ

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

83   63097658887 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,780.12    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

574/2563 ตําบลสายทางบานหนองกาดนอย 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 6 ตําบลลมศักดิ์ อําเภอขุขันธ – เหมาะสม

เขตตําบลสําโรงพลัน อําเภอไพรบึง 

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

84 63097658675 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,522.25    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ไพรบึงทวีทรัพย หจก.ไพรบึงทวีทรัพย 497,000.00      หจก.ไพรบึงทวีทรัพย เปนผูเสนอราคา

575/2563 ตําบลสายทางบานดองดึง หมูที่ 6 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลดินแดง – บานกอก หมูที่ 13 เหมาะสม

ตําบลไพรบึง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

85 63097651631 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,729.69    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

576/2563 ตําบลสายทางบาพงพรต หมูที่ 17 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองหาง – บานโนนเค็ง หมูที่ 6 เหมาะสม

ตําบลหนองไฮ อําเภออุทุมพรพิสัย

จังหวัดศรีสะเกษ

86   63097681666 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,915.25    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา86   63097681666 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,915.25    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

577/2563 ตําบลสายทางบานกระสังข หมูที่ 6 –  497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานสิงไคร หมูที่ 1 ตําบลผักไหม เหมาะสม

อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

87   63097650668 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,915.25    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

578/2563 ตําบลสายทางบานนาทุง หมูที่ 7 – 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหองนอย หมูที่ 12 ตําบลผักไหม เหมาะสม

อําเภอหวยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ

88   63097659138 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,679.92    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 497,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

579/2563 ตําบลสายทางบานนาทุง หมูที่ 7 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลผักไหม – บานหนองแสนไชย เหมาะสม

หมูที่ 10 ตําบลจานแสนไชย
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

89 63097659322 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       498,593.35    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 498,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

580/2563 ตําบลสายทางบานโพนเมือง หมูที่ 7 - 498,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

แยกตนบก – โนนหัวแตก ตําบลขะยูง เหมาะสม

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

90 63097655124 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 498,000.00       496,174.70    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง 496,000.00      หจก.พันเปอรเซ็นตกอสราง เปนผูเสนอราคา

581/2563 ตําบลสายทางบานหวยยาง หมูที่ 13 - 496,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานเตาเหล็ก หมูที่ 10 ตําบลเมืองหลวง – เหมาะสม

เขตตําบลหวยทับทัน อําเภอหวยทับทัน

จังหวัดศรีสะเกษ

91 63097658914 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,136.48    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 497,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

582/2563 ตําบลสายทางบานนากันตม หมูที่ 14 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ582/2563 ตําบลสายทางบานนากันตม หมูที่ 14 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสังเม็ก – บานตาลอย หมูที่ 3 เหมาะสม

 ตําบลจานใหญ  อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

92 63097658773 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,136.48    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 497,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

583/2563 ตําบลสายทางบานกุดปลาขาว 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 12 ตําบลน้ําออม – บานชําโพธ์ิ เหมาะสม

หมูที่ 5 ตําบลจานใหญ  อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

93 63097658846 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,136.48    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 497,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

584/2563 ตําบลสายทางบานโนนสําเริง หมูที่ 9 - 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานขนาใหม หมูที่ 7 ตําบลนํ้าออม เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

94 63097651487 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,136.48    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล 497,000.00      หจก.ขุขันธ เอส เจ แอล เปนผูเสนอราคา

585/2563 ตําบลสายทางบานขนาใหม หมูที่ 7 – 497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานขะยูง หมูที่ 4 ตําบลนํ้าออม – เหมาะสม

เช่ือมเขตตําบลสังเม็ก  อําเภอกันทรลักษ  

จังหวัดศรีสะเกษ

95 63097645638 29 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       498,495.11    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 498,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต เปนผูเสนอราคา

586/2563 ระหวางตําบลสายทางบานยาง 498,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 10 – บานหนองปลาดุก หมูที่ 5 เหมาะสม

ตําบลเมืองแคน อําเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ

96 63097645728 29 ก.ย. 63 กอสรางขยายไหลทางถนนคอนกรีต 500,000.00       498,379.62    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 498,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต เปนผูเสนอราคา96 63097645728 29 ก.ย. 63 กอสรางขยายไหลทางถนนคอนกรีต 500,000.00       498,379.62    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 498,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต เปนผูเสนอราคา

587/2563 เสริมเหล็กสายทางบานกุง หมูที่ 2 –  498,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานขาม หมูที่ 1 ตําบลกุง เหมาะสม

อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

97 63097645800 29 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       498,995.41    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 498,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต เปนผูเสนอราคา

588/2563 ระหวางตําบลสายทางหนาโรงพยาบาล  498,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

สงเสริมสุขภาพตําบลหนองบัวดง เหมาะสม

บานหนองบัวดง หมูที่ 6 ตําบลหนองบัวดง 

อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

98 63097645895 29 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       498,138.75    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 498,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต เปนผูเสนอราคา

589/2563 ระหวางตําบลสายทางบานโนนสมบูรณ  498,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2 – บานหนองบัวดง หมูที่ 6  เหมาะสม

ตําบลหนองบัวดง อําเภอศิลาลาด

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

99 63097645952 29 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       498,138.75    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 498,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต เปนผูเสนอราคา

590/2563 ระหวางตําบลสายทางบานตู หมูที่ 8  498,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองบัวดง – เชื่อมคันไดรกั้นน้ํา  เหมาะสม

อําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ

100 63097662859 29 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       497,294.50    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณ คอนกรีต หจก.รุงอรุณ คอนกรีต 497,000.00      หจก.รุงอรุณ คอนกรีต เปนผูเสนอราคา

591/2563 ระหวางตําบลสายทางบานหนองกก  497,000.00          ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2 ตําบลยาง –บานดู หมูที่ 1 ตําบลดู เหมาะสม

อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ

101 63097659396 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       498,593.35    เฉพาะเจาจง(ข) บริษัท ที.พ.ีเค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง บริษัท ที.พี.เค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง 498,000.00      บริษัท ที.พี.เค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง เปนผูเสนอราคา

592/2563 ตําบลสายทางบานกระเบา หมูที่ 13 -  แอนด ซัพพลาย จํากัด แอนด ซัพพลาย จํากัด แอนด ซัพพลาย จํากัด ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

เสนเรียบทางรถไฟ ตําบลขะยูง 498,000.00          เหมาะสมเสนเรียบทางรถไฟ ตําบลขะยูง 498,000.00          เหมาะสม

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

102  63097655186 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       498,685.72    เฉพาะเจาจง(ข) บริษัท ที.พ.ีเค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง บริษัท ที.พี.เค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง 498,000.00      บริษัท ที.พี.เค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง เปนผูเสนอราคา

593/2563 ตําบลสายทางจากถนนทางหลวงชนบท  แอนด ซัพพลาย จํากัด แอนด ซัพพลาย จํากัด แอนด ซัพพลาย จํากัด ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

อําเภออุทุมพรพิสัย – อําเภอปรางคกู – 498,000.00          เหมาะสม

เชื่อมเขตวัดปาศรีมงคลรัตนาราม

บานสิม หมูที่ 8 ตําบลโคกจาน 
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

103 63097651997 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       498,528.33    เฉพาะเจาจง(ข) บริษัท ที.พ.ีเค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง บริษัท ที.พี.เค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง 498,000.00      บริษัท ที.พี.เค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง เปนผูเสนอราคา

594/2563 ตําบลสายทางบานสิม หมูที่ 8 –  แอนด ซัพพลาย จํากัด แอนด ซัพพลาย จํากัด แอนด ซัพพลาย จํากัด ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานอะลาง หมูที่ 9 ตําบลโคกจาน 498,000.00          เหมาะสม

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

104 63097652468 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       498,612.32    เฉพาะเจาจง(ข) บริษัท ที.พ.ีเค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง บริษัท ที.พี.เค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง 498,000.00      บริษัท ที.พี.เค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง เปนผูเสนอราคา

595/2563 ตําบลสายทางบานบุง หมูที่ 12  แอนด ซัพพลาย จํากัด แอนด ซัพพลาย จํากัด แอนด ซัพพลาย จํากัด ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลปะอาว – เชื่อมหวยสําราญ 498,000.00          เหมาะสม

อําเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ

105 63097650676 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,409.74    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 497,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

596/2563 ตําบลสายทางบานโนนสมบูรณ  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 2 (หนองประทาง) ตําบลหนองบัวดง – เหมาะสม

เชื่อมคันไดรกั้นน้ํา (ขางคลองคอนกรีต) 

อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

106 63097650678 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,409.74    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 497,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

597/2563 ตําบลสายทางบานหนองบัวดง  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ597/2563 ตําบลสายทางบานหนองบัวดง  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(ดอนปูตา) หมูที่ 6 ตําบลหนองบัวดง  – เหมาะสม

 เชื่อมคันไดรกั้นนํ้า (ปากบอ)

อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

107 63097650683 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,409.74    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 497,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

598/2563 ตําบลสายทางบานทัพสวย หมูที่ 5   497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองบัวดง – เชื่อมคันไดรกั้นน้ํา เหมาะสม

 (ถนนขาวเหนียว) อําเภอศิลาลาด

จังหวัดศรีสะเกษ

108 63097650688 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,369.61    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 497,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

599/2563 ตําบลสายทางบานหนองบัวดง  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 6 ตําบลหนองบัวดง – รอบหนองบัวดง  เหมาะสม

อําเภอศิลาลาด 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

109 63097652049 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,419.21    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 497,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

600/2563 ตําบลสายทางบานหลักดาน หมูที่ 3  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองบัวดง – คันไดรกั้นนํ้า  เหมาะสม

อําเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

110 63097652475 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,350.79    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 497,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

601/2563 ตําบลสายทางบานผ้ึง หมูที่ 15 –  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานมะยาง หมูที่ 5 ตําบลหนองแค เหมาะสม

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

111 63097652536 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,309.13    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 497,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

602/2563 ตําบลสายทางบานมะยาง หมูที่ 16  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองแค – เชื่อมปาชุมชนดงภูดิน เหมาะสมตําบลหนองแค – เชื่อมปาชุมชนดงภูดิน เหมาะสม

 อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

112 63097652255 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,350.79    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.รุงอรุณราษีการโยธา หจก.รุงอรุณราษีการโยธา 497,000.00      หจก.รุงอรุณราษีการโยธา เปนผูเสนอราคา

603/2563 ตําบลสายทางบานดงแดง หมูที่ 9  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลดาน – เชื่อมทางหลวงแผนดิน เหมาะสม

หมายเลข 2086 อําเภอราษีไศล 

จังหวัดศรีสะเกษ

113 63097652175 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       499,303.65    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 498,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

604/2563 ตําบลสายทางบานเดียงเหนือ หมูที่ 4  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลเวียงเหนือ – บานขนาใหม เหมาะสม

หมูที่ 7 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

114 63097652233 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       499,266.83    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 498,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

605/2563 ตําบลสายทางบานทุงรวงทอง หมูที่ 19  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสังเม็ก – เชื่อมทางหลวงชนบทกันทรลักษ  เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ – 

เขตตําบลนาหอม อําเภอทุงศรีอุดม 

จังหวัดอุบลราชธานี

115 63097652315 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,432.46    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

606/2563 ตําบลสายทางบานสระภูมิ หมูที่ 5 –  499,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หนองรุง ตําบลหัวเสือ อําเภอขุขันธ  เหมาะสม

จังหวัดศรีสะเกษ

116 63097652364 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,356.41    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา116 63097652364 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,356.41    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

607/2563 ตําบลสายทางบานตะเคียนนอย  499,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 4 ตําบลจะกง – เช่ือมเขตตําบลหัวเสือ เหมาะสม

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ

117 63097650442 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,159.19    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

608/2563 ตําบลสายทางบานตาไทย  หมูที่ 8   497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลศรีโนนงาม – บานหนองสังข เหมาะสม

หมูที่ 6 ตําบลพิงพวย อําเภอศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ 

118  63097659008 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง   500,000.00       497,392.97    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

609/2563 ตําบลสายทางบานยางปอ หมูที่ 11  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโนนเพ็ก – เช่ือมเขตตําบลหนองคา เหมาะสม

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

119 63097659505 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,636.46    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

610/2563 ตําบลสายทางบานโพนงาม  หมูที่ 7   497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลบก อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ– เหมาะสม

บานดอนมวง หมูที่ 8 ตําบลโนนกลาง 

อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี

120 63097654572 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,431.32    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ 497,000.00      หจก.ศรีสะเกษเรืองกิจ เปนผูเสนอราคา

611/2563 ตําบลสายทางหลวงแผนดิน 226 –  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานขี้เหล็ก หมูที่ 7 ตําบลโนนสัง  –  เหมาะสม

บานหนองถม หมูที่ 1  ตําบลหนองหัวชาง

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

121 63097658709 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,729.69    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา121 63097658709 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,729.69    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 497,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

612/2563 ตําบลสายทางบานโคก หมูที่ 2  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโคกจาน อําเภออุทุมพรพิสัย – เหมาะสม

เขตตําบลบุสูง อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

122 63097651685 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,330.18    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

613/2563 ตําบลสายทางบานฝาง หมูที่ 5 –  499,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหอมจันทร หมูที่ 10 ตําบลปะอาว เหมาะสม

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

123 63097651725 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,330.18    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 499,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

614/2563 ตําบลสายทางบานบุง หมูที่ 12 –  499,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

คลองอีสานเขียว ตําบลปะอาว เหมาะสม

 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

124 63097651800 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       499,303.65    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

615/2563 ตําบลสายทางบานโนนศิริ หมูที่ 7 –  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานนํ้าขวบ หมูที่ 2 ตําบลบึงมะลู  เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

125 63097651867 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       499,235.54    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

616/2563 ตําบลสายทางบานดานเหนือ หมูที่ 3  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลภูผาหมอก – บานหนองติม เหมาะสม

หมูที่ 8 ตําบลโนนสําราญ อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

126 63097651921 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       499,266.83    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

617/2563 ตําบลสายทางบานโนนสําราญใต  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ617/2563 ตําบลสายทางบานโนนสําราญใต  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 10 ตําบลโนนสําราญ –   เหมาะสม

บานภูผาหมอก หมูที่ 6 ตําบลภูผาหมอก

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

127 63097652103 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       499,303.65    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.มณีสุดา หจก.มณีสุดา 498,000.00      หจก.มณีสุดา เปนผูเสนอราคา

618/2563 ตําบลสายทางบานตาเสก หมูที่ 3  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโนนสําราญ  อําเภอกันทรลักษ   เหมาะสม

จังหวัดศรีสะเกษ – บานโคกสะอาด 
หมูที่ 1 ตําบลโคกสะอาด อําเภอน้ําขุน 

จังหวัดอุบลราชธานี

128 63097659239 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       496,945.41    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 496,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนตเปนผูเสนอราคา

619/2563 ตําบลสายทางบานหวยเสียว หมูที่ 8  -  496,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานโนนจักจั่น หมูที่ 5 ตําบลหนองงูเหลือม  เหมาะสม

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

129 63097659628 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       495,374.41    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 495,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนตเปนผูเสนอราคา

620/2563 ตําบลสายทางบานเขวา หมูที่ 4  495,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลละทาย (เสนทางนาคํา) – เหมาะสม

บานเมืองนอย หมูที่ 1 ตําบลเมืองนอย 

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

130 63097659722 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,432.46    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 499,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนตเปนผูเสนอราคา

621/2563 ตําบลสายทางบานสระภูมิ  หมูที่ 5  499,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

(เลียบคลอง) – บานหวย หมูที่ 3 เหมาะสม

ตําบลหัวเสือ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ

131 63097659748 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,460.64    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 497,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนตเปนผูเสนอราคา

622/2563 ตําบลสายทางบานละทาย หมูที่ 9  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ622/2563 ตําบลสายทางบานละทาย หมูที่ 9  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลละทาย – เชื่อมเขตตําบลเมืองนอย เหมาะสม

อําเภอกันทรารมย  จังหวัดศรีสะเกษ

132 63097654699 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       499,303.65    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 498,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนตเปนผูเสนอราคา

623/2563 ตําบลสายทางบานเดียงตะวันตก  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 3 – บานวังชมภู หมูที่ 6 เหมาะสม

 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

133 63097652311 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,992.41    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 497,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนตเปนผูเสนอราคา

624/2563 ตําบลสายทางบานกระทิง หมูที่ 2  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสิ – เชื่อมเขตตําบลบักดอง เหมาะสม

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

134 63097646325 29 ก.ย. 63 กอสรางรั้วอิฐบล็อคทึบ โรงเรียนดงรักวิทยา 500,000.00       500,369.79    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษไทยนต หจก.กันทรลักษไทยนต 499,000.00      หจก.กันทรลักษไทยนต เปนผูเสนอราคา

625/2563 ตําบลละลาย อําเภอกันทรลักษ  499,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

จังหวัดศรีสะเกษ เหมาะสม

135 63097654754 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       499,303.65    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 498,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

626/2563 ตําบลสายทางบานน้ําขวบ หมูที่ 2 –  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

คลองสงนํ้าวาย 12 ตําบลบึงมะลู เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 

136 63097654809 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       499,303.65    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 498,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

627/2563 ตําบลสายทางบานบึงมะลู หมูที่ 1 –  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานนํ้าขวบ หมูที่ 2 ตําบลบึงมะลู เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

137 63097654859 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       499,303.65    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 498,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

628/2563 ตําบลสายทางบานโนนสําราญ  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 11 – บานทุงรวงทอง หมูที่ 19 เหมาะสม

ตําบลสังเม็ก อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

138 63097655246 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,992.41    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 497,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

629/2563 ตําบลสายทางบานศิวาลัย หมูที่ 5  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลสิ – เชื่อมเขตตําบลพราน เหมาะสม

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

139 63097652681 29 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 499,000.00       499,297.30    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 498,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

630/2563 ระหวางตําบลสายทางบานโนนสะอาด  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 9 – บานตระกาจ หมูที่ 8 เหมาะสม

ตําบลสระเยาว 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

140  63097652750 29 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 499,000.00       499,297.30    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 498,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

631/2563 ระหวางตําบลสายทางบานศรีสุข  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 12 – บานตายู  หมูที่ 7 เหมาะสม

 ตําบลสระเยาว อําเภอศรีรัตนะ – เขตตําบลภูเงิน

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

141 63097652800 29 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 391,000.00       391,687.67    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี หจก.กันทรลักษ ที.อ.ีซ.ี 390,000.00      หจก.กันทรลักษ ท.ีอี.ซี. เปนผูเสนอราคา

632/2563 ระหวางตําบลสายทางบานโนนคําแกว หมูที่ 13 -  390,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานตายู หมูที่ 7 ตําบลสระเยาว อําเภอศรีรัตนะ - เหมาะสม

เขตตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

142 63097682284 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       496,040.78    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 496,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

633/2563 ตําบลสายทางบานหนองครก – ปากชอง  496,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ633/2563 ตําบลสายทางบานหนองครก – ปากชอง  496,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 9 ตําบลหนองครก – บานกุดโงง เหมาะสม

หมูที่ 6 ตําบลโพนขา อําเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ

143  63097659666 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,715.45    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

634/2563 ตําบลสายทางเขา อสมท. – บานจั่น   499,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 14 ตําบลซํา อําเภอเมือง เหมาะสม

จังหวัดศรีสะเกษ

144 63097655023 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,351.45    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 499,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

635/2563 ตําบลสายทางบานดวนใหญ หมูที่ 18 -  499,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

คลองอีสานเขียว ตําบลดวนใหญ เหมาะสม

อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

145 63097655073 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       497,383.28    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 497,000.00      หจก.ทีแอนดเอ็ม 1994 เปนผูเสนอราคา

636/2563 ตําบลสายทางบานหนองไผ หมูที่ 12 -  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ636/2563 ตําบลสายทางบานหนองไผ หมูที่ 12 -  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

วังเทวดา ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน เหมาะสม

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

146 63097652575 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,495.84    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูเสนอราคา

637/2563 ตําบลสายทางบานโพธิ์ศรี หมูที่ 5  499,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลโนนเพ็ก – หนองหอย เหมาะสม

อําเภอพยุห  จังหวัดศรีสะเกษ

147 63097650666 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       501,715.45    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ศรีสะเกษไมงาม หจก.ศรีสะเกษไมงาม 499,000.00      หจก.ศรีสะเกษไมงาม เปนผูเสนอราคา

638/2563 ตําบลสายทางบานแทง หมูที่ 6 –  499,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หนองสะแบง  ตําบลซํา อําเภอเมือง  เหมาะสม

จังหวัดศรีสะเกษ

148 63097652842 29 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 499,000.00       499,297.30    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 498,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

639/2563 ระหวางตําบลสายทางบานโนนหนองสิม  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 5 ตําบลเขิน อําเภอน้ําเกลี้ยง – เหมาะสมหมูที่ 5 ตําบลเขิน อําเภอน้ําเกลี้ยง – เหมาะสม

บานจานบัว หมูที่ 3  ตําบลเสื่องขาว 

อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

149 63097652895 29 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 498,000.00       497,992.36    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 497,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

640/2563 ระหวางตําบลสายทางบานโนนสมบูรณ  497,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 7 ตําบลเสื่องขาว อําเภอศรีรัตนะ – เหมาะสม

เขตตําบลเขิน อําเภอน้ําเกลี้ยง 

จังหวัดศรีสะเกษ

150 63097645516 29 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 499,000.00       499,117.09    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 498,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

641/2563 ระหวางตําบลสายทางบานโพนสูง หมูที่ 5  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลหนองฮาง อําเภอเบญจลักษ – เหมาะสม

 บานโนนสวาง หมูที่ 6 ตําบลเขิน

อําเภอน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา โดยสังเขป

151 63097646037 29 ก.ย. 63 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม 500,000.00       498,734.60    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.เพียรสราง หจก.เพียรสราง 498,000.00      หจก.เพียรสราง เปนผูเสนอราคา

642/2563 ระหวางตําบลสายทางบานสระเยาว  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

หมูที่ 1 ตําบลสระเยาว อําเภอศรีรัตนะ – เหมาะสม

บานภูคํา หมูที่ 10 ตําบลภูเงิน

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

152 63097654624 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       499,303.65    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

643/2563 ตําบลสายทางบานนารุงเรือง หมูที่ 7  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลขนุน – บานซะวาซอ หมูที่ 9 เหมาะสม

ตําบลกุดเสลา อําเภอกันทรลักษ

จังหวัดศรีสะเกษ

153 63097654976 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       499,930.65    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา153 63097654976 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 499,000.00       499,930.65    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.ธนาประสงค หจก.ธนาประสงค 498,000.00      หจก.ธนาประสงค เปนผูเสนอราคา

644/2563 ตําบลสายทางบานขนุน หมูที่ 1 –  498,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

บานหนองผักกูด หมูที่ 8 ตําบลขนุน  เหมาะสม

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 

154 63097652792 29 ก.ย. 63 ซอมปรับปรุงถนนหินคลุกเชื่อมระหวาง 500,000.00       500,280.54    เฉพาะเจาจง(ข) หจก.พรศิวดล หจก.พรศิวดล 499,000.00      หจก.พรศิวดล เปนผูเสนอราคา

645/2563 ตําบลสายทางบานจํานรรจ หมูที่ 9  499,000.00              ต่ําสุดและมีคุณสมบัติ

ตําบลกระแซง  อําเภอกันทรลักษ –  เหมาะสม

บานภูฝาย หมูที่ 1 ตําบลภูฝาย

อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ


