
แบบ  สขร.1 

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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา

1 63017031217 13 มี.ค. 63 โครงการขุดลอกพรอมกอสรางฝาย คสล. 7,460,000.00     4,950,677.67  วิธีประกวดราคา บริษัท เอ็ม เอ็ม อธิชา คอนสตรัคชั่น จํากัด หางหุนสวนจํากัด สาธิตคอนสทรัคช่ัน กรุป 3,289,552.00    หางหุนสวนจํากัด สาธิตคอนสทรัคชั่น กรุป

209/2563 หวยกระดิ่ง บานวังเย็น หมูที่ 2 อิเล็กทรอนิกส หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี บริษัท ภรณชลินทร จํากัด 3,564,487.96    3,289,552.00        

ตําบลหัวเสือ - บานระกา หมูที่ 5 (e-bidding) หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษต้ังพูนผลสวัสดิ์ หางหุนสวนจํากัดประกิตลักษณกอสราง 3,940,000.00    

ตําบลโคกเพชร อําเภอขุขันธ หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 4,299,000.00    

จังหวัดศรีสะเกษ หางหุนสวนจํากัด รุงสิริบุญลักษณ หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ 4,350,000.00    

หางหุนสวนจํากัด วริษฐ แมเนจเมนท กรุป หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ 4,570,000.00    

หางหุนสวนจํากัด เจริญชัยรับเหมากอสราง

หางหุนสวนจํากัด สหไทยคาไมสระบุรี

หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ

หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

หางหุนสวนจํากัด  อํานาจเจริญ  กรุป

หางหุนสวนจํากัด เจริญเกียรติวัสดุกอสราง

หางหุนสวนจํากัดประกิตลักษณกอสราง

หางหุนสวนจํากัด เพียรสราง

หางหุนสวนจํากัด คูณดีเอ็นเตอรไพรส

บริษัท  บุษยาการสราง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หางหุนสวนจํากัด 3 บ.ใบใหญ กอสราง

หางหุนสวนจํากัด ประเสริฐนวกิจ

หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994

หางหุนสวนจํากัด สุรินทรมั่นคง (2001)

บริษัทไกรสุคอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท เอสเอ็นพี คอนสตรัคชั่น 1959 จํากัด

หางหุนสวนจํากัด  อึ้งเกี่ยอู

หางหุนสวนจํากัด พลอยไพลินการโยธา

หางหุนสวนจํากัด ธเนศธนากอสราง

หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

บริษัท ภรณชลินทร จํากัด



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา

หางหุนสวนจํากัด เอส.เอ็น.พัฒนกิจ

บริษัทราชาวดีคอมมูนิเคชัน(1997) จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดด้ิง

หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

หางหุนสานจํากัด ช.มุงหาเงิน

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

หางหุนสวนจํากัด ธนาประสงค

หางหุนสวนจํากัด ป.เลิศศิริ

หางหุนสวนจํากัด  บึงบูรพธุรกิจโยธา

หางหุนสวนจํากัด สาธิตคอนสทรัคชั่น กรุป

หางหุนสวนจํากัด สุขสมบัติขอนแกน

หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

หางหุนสวนจํากัด ปทุมลักษ เมททอล

หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

2 63017031457 16 มี.ค. 63 โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง 9,990,000.00     9,838,204.45  วิธีประกวดราคา บริษัท เอ็ม เอ็ม อธิชา คอนสตรัคชั่น จํากัด หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี 9,833,100.00    หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

210/2563 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement อิเล็กทรอนิกส หางหุนสวนจํากัด โคราชพัฒนะ หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต 9,835,200.00    9,833,100.00        

In - Place Recycling) รหัสทางหลวงทองถ่ิน (e-bidding) หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

ศก.ถ. 1-0005 สายทางบานโพนคอ หมูที่ 1 หางหุนสวนจํากัด จตุรงคคอนสตรัคชั่น

ตําบลโพนคอ - บานหนองจิก หมูที่ 2 หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

ตําบลโนนเพ็ก อําเภอพยุห จังหวัดศรีสะเกษ หางหุนสวนจํากัด รุงอรุณราษีการโยธา

หางหุนสวนจํากัด เฉลิมชัยสุรินทรกอสราง

หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป

หางหุนสวนจํากัด จ่ัวเซงคาไม

หางหุนสวนจํากัด สหไทยคาไมสระบุรี

หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

หางหุนสวนจํากัด อุบลดาวรุง

หางหุนสวนจํากัด  อํานาจเจริญ  กรุป

หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสรางหางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

บริษัท  บุษยาการสราง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด 3 บ.ใบใหญ กอสราง



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา

หางหุนสวนจํากัด ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หางหุนสวนจํากัด ประเสริฐนวกิจ

บริษัทไกรสุคอนสตรัคชั่น จํากัด

หางหุนสวนจํากัด สุรินทรมั่นคง (2001)

บริษัท เอสเอ็นพี คอนสตรัคชั่น 1959 จํากัด

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ธเนศธนากอสราง

หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หางหุนสวนจํากัด ทาพระคอนสตรัคชั่น

หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา

บริษัทราชาวดีคอมมูนิเคชัน(1997) จํากัด

หางหุนสวนจํากัด บัวขาวเฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้งหางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หางหุนสวนจํากัดทาทรายรุงอรุณ

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต

3 63017031018 16 มี.ค. 63 โครงการขุดลอกพรอมกอสรางฝาย คสล. 6,450,000.00     3,854,922.52  วิธีประกวดราคา บริษัท เอ็ม เอ็ม อธิชา คอนสตรัคชั่น จํากัด หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี 2,698,000.00    หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

211/2563 ลําหวยธะนัง บานหนองงูเหลือมพัฒนา อิเล็กทรอนิกส หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี บริษัท ภรณชลินทร จํากัด 2,775,457.05    2,698,000.00        

หมูที่ 13 ตําบลหนองงูเหลือม (e-bidding) หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง 3,040,000.00    

อําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ หางหุนสวนจํากัด รุงสิริบุญลักษณ หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต 3,540,000.00    

หางหุนสวนจํากัดศิริศรพาณิชย 2011 หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ 3,550,000.00    

หางหุนสวนจํากัด วริษฐ แมเนจเมนท กรุป หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ 3,658,000.00    

หางหุนสวนจํากัด เจริญชัยรับเหมากอสราง

หางหุนสวนจํากัด สหไทยคาไมสระบุรี

หางหุนสวนจํากัด  อํานาจเจริญ  กรุป

หางหุนสวนจํากัด เจริญเกียรติวัสดุกอสรางหางหุนสวนจํากัด เจริญเกียรติวัสดุกอสราง

หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

หางหุนสวนจํากัด เพียรสราง



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา

หางหุนสวนจํากัด คูณดีเอ็นเตอรไพรส

บริษัท  บุษยาการสราง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หางหุนสวนจํากัด 3 บ.ใบใหญ กอสราง

หางหุนสวนจํากัด ประเสริฐนวกิจ

หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994

หางหุนสวนจํากัด สุรินทรมั่นคง (2001)

บริษัทไกรสุคอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท เอสเอ็นพี คอนสตรัคชั่น 1959 จํากัด

บริษัท ภรณชลินทร จํากัด

หางหุนสวนจํากัด พลอยไพลินการโยธา

หางหุนสวนจํากัด ธเนศธนากอสราง

หางหุนสวนจํากัด  บึงบูรพธุรกิจโยธาหางหุนสวนจํากัด  บึงบูรพธุรกิจโยธา

หจก.ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หางหุนสวนจํากัด เอส.เอ็น.พัฒนกิจ

หางหุนสวนจํากัด สินประดิษฐการโยธา

บริษัทราชาวดีคอมมูนิเคชัน(1997) จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

หางหุนสานจํากัด ช.มุงหาเงิน

หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

หางหุนสวนจํากัด ธนาประสงค

หางหุนสวนจํากัด ป.เลิศศิริ

หางหุนสวนจํากัด สาธิตคอนสทรัคชั่น กรุป

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หางหุนสวนจํากัด สุขสมบัติขอนแกน

หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

หางหุนสวนจํากัด ปทุมลักษ เมททอล

หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนตหางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา

4 63017030669 16 มี.ค. 63 โครงการขุดลอกพรอมกอสรางฝาย คสล. 6,450,000.00     3,854,922.52  วิธีประกวดราคา บริษัท เอ็ม เอ็ม อธิชา คอนสตรัคชั่น จํากัด หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี 2,698,000.00    หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี

212/2563 ลําหวยไผ บานหนองบักโทน หมูที่ 4 อิเล็กทรอนิกส หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพยทวี หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง 3,040,000.00    2,698,000.00        

ตําบลทาคลอ - บานหนองบัวใหญ (e-bidding) หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษต้ังพูนผลสวัสดิ์ หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต 3,540,000.00    

หมูที่ 3 ตําบลหนองหวา อําเภอเบญจลักษ หางหุนสวนจํากัด รุงสิริบุญลักษณ หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ 3,650,000.00    

จังหวัดศรีสะเกษ หางหุนสวนจํากัด วริษฐ แมเนจเมนท กรุป หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ 3,658,000.00    

หางหุนสวนจํากัด สหไทยคาไมสระบุรี

หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง
หางหุนสวนจํากัด เจริญเกียรติวัสดุกอสราง

หางหุนสวนจํากัด  อํานาจเจริญ  กรุป

หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

หางหุนสวนจํากัด เพียรสราง

หางหุนสวนจํากัด คูณดีเอ็นเตอรไพรส

บริษัท  บุษยาการสราง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด 3 บ.ใบใหญ กอสราง

หางหุนสวนจํากัด ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หางหุนสวนจํากัด ชนมีชัย 1994

หางหุนสวนจํากัด ประเสริฐนวกิจ

บริษัทไกรสุคอนสตรัคชั่น จํากัด

หางหุนสวนจํากัด สุรินทรมั่นคง (2001)

บริษัท เอสเอ็นพี คอนสตรัคชั่น 1959 จํากัด

บริษัท ภรณชลินทร จํากัด

หางหุนสวนจํากัด พลอยไพลินการโยธา

หางหุนสวนจํากัด ธเนศธนากอสราง

หางหุนสวนจํากัด  บึงบูรพธุรกิจโยธา

หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หางหุนสวนจํากัด เอส.เอ็น.พัฒนกิจ

หางหุนสวนจํากัด สินประดิษฐการโยธา

บริษัทราชาวดีคอมมูนิเคชัน(1997) จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณหางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

หางหุนสานจํากัด ช.มุงหาเงิน



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

หางหุนสวนจํากัด ธนาประสงค

หางหุนสวนจํากัด ป.เลิศศิริ

หางหุนสวนจํากัด สุขสมบัติขอนแกน

หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

หางหุนสวนจํากัดกันทรลักษไทยนต

5 63017031684 16 มี.ค. 63 โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวทาง 9,990,000.00     9,943,254.72  วิธีประกวดราคา บริษัท เอ็ม เอ็ม อธิชา คอนสตรัคชั่น จํากัด หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น 9,940,000.00    หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

213/2563 Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement อิเล็กทรอนิกส หางหุนสวนจํากัด โคราชพัฒนะ 9,940,000.00        

In - Place Recycling) รหัสทางหลวงทองถ่ิน (e-bidding) หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษทรัพย
ทวีศก.ถ. 1-0006 สายทางบานหนองครก หางหุนสวนจํากัด สุริยาขนสงอุบล

หมูที่ 1 ตําบลหนองครก - บานปละ หางหุนสวนจํากัด รุงอรุณราษีการโยธาหมูที่ 1 ตําบลหนองครก - บานปละ หางหุนสวนจํากัด รุงอรุณราษีการโยธา

หมูที่ 8 ตําบลปะอาว อําเภออุทุมพรพิสัย หางหุนสวนจํากัด เฉลิมชัยสุรินทรกอสราง

จังหวัดศรีสะเกษ หางหุนสวนจํากัด ปญญาทรัพย กรุป

หางหุนสวนจํากัด สหไทยคาไมสระบุรี

หางหุนสวนจํากัด สยามทาพระกอสราง

หางหุนสวนจํากัด  อํานาจเจริญ  กรุป

หางหุนสวนจํากัด อุบลดาวรุง

หางหุนสวนจํากัด ประกิตลักษณกอสราง

บริษัท  บุษยาการสราง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ธ.ธัญญะ ( การชาง ) 2004

หางหุนสวนจํากัด 3 บ.ใบใหญ กอสราง

หางหุนสวนจํากัด ประเสริฐนวกิจ

หางหุนสวนจํากัด สุรินทรมั่นคง (2001)

บริษัทไกรสุคอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท เอสเอ็นพี คอนสตรัคชั่น 1959 จํากัด

บริษัท เอ ซี เอ็ม ดีเวลอปเมนท จํากัด

หางหุนสวนจํากัด ธเนศธนากอสราง

หางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสรางหางหุนสวนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรกอสราง

หางหุนสวนจํากัด ทาพระคอนสตรัคช่ัน



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

/เลขที่สัญญา งบประมาณ และราคา

บริษัท สุรินทรเทพศิลา จํากัด

หางหุนสวนจํากัด เพชรสมวงศการโยธา

บริษัทราชาวดีคอมมูนิเคชัน(1997) จํากัด

หางหุนสวนจํากัด บัวขาวเฟอรนิเจอร

หางหุนสวนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง

หางหุนสวนจํากัด ทาทรายรุงอรุณ

หจก.ต.รวมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น

หางหุนสวนจํากัด ไทยเจริญศรีสะเกษ

หางหุนสวนจํากัด สมชายรุงเรือง

หางหุนสวนจํากัด สุรินทรอมรวัฒนกอสราง

หางหุนสวนจํากัด กันทรลักษไทยนต


