
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

1. 
 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน 1,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสิทธิ์    อ่วมพันธ์เจริญ 
1,800 

นางสาวสมสิทธิ์  
 อ่วมพันธ์เจริญ 

1,800 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
2. 
 
 

จ้างผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด 9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า   ชารี 
9,000 

นางสาวหงส์ฟ้า    ชารี  
9,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
3.  จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  
4,900 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล 

             4,900 
นายหนูเจียร   ชารีผล 

4,900 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
4. 
 

จัดซื้อน้ าดื่มเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

555 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล    ส าราญ 
             555 

นายอนุกูล  ส าราญ 
555 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
5. 
 

จ้างท าพานพุ่มดอกไม้สดในวันที่ 5 ธันวาคม 
2562 

500 เฉพาะเจาะจง นางสาวบังอร  ใจทน 
             500 

นางสาวบังอร   ใจทน 
500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

6. 
 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 4,245 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง 
4,245 

ร้านรุ่งเรือง 
4,245 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
7. 
 
 

จ้างท าป้ายรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน 180 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล 
180 

ร้านอ้นไวนิล 
180 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
8.  จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรอง 

ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
2,300 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนาพร   พิมโคตร 

2,300 
นางสาวกัญจนาพร   

พิมโคตร 
2,300 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
9. 
 

จ้างท าดอกไม้ประดับตกแต่งในงานพิธีรับ 
พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

4,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวบังอร  ใจทน 
             4,000 

นางสาวบังอร   ใจทน 
4,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
10. 

 
ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายทุ่งม่ัง – 
หนองขาม (ช่วงที่ 1)  บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

169,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง 
169,400 

หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง 
169,400 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

11. 
 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังลงหินคลุกสายหนองสิม 
– สวนป่า  บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

126,100 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง 
126,100 

หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง 
126,100 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
12. 

 
 

ปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง 
72,600 

หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง 
72,600 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
13.  จัดท าฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ าบ้าน

หนองไฮ  (จ านวน  8  จุด) บ้านหนองไฮ   หมู่
ที่  3,5 

477,900 เฉพาะเจาะจง ร้านทองเจริญก่อสร้าง 
468,000 

ร้านทองเจริญก่อสร้าง 
468,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
14. 

 
 

ปรับเกรดถนนบ้านทุ่งม่ัง  หมู่ที่  2,4 100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง 
73,000 

หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง 
73,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
15. 

 
 

ปรับเกรดถนนบ้านอีปาด  หมู่ที่  1 100,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง 
72,700 

หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง 
72,700 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

16. 
 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังลงหินคลุกสายนาค าใหญ่ 
– ทางเชื่อมป่าข่า  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

92,300 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 
92,300 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
92,300 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
17. 

 
 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายอีปาด – ดอน 
อีเหี่ยน  บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

141,300 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง 
141,300 

หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง 
141,300 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


