
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

1. 
 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน 1,740 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสิทธิ์    อ่วมพันธ์เจริญ 
1,740 

นางสาวสมสิทธิ์  
 อ่วมพันธ์เจริญ 

1,740 

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 

568 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล    ส าราญ 
568 

นายอนุกูล  ส าราญ 
568 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
5. 
 

จัดซื้อวัสดุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 18,000 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเคมีอินเตอร์ 
18,000 

ร้านพรเคมีอินเตอร์ 
18,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

6. 
 

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านพเีอ็นแอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
1,800 

ร้านพีเอ็นแอร์  
แอนด์ เซอร์วิส 

1,800 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
7.  จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมน้ าดื่ม

ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

6,250 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนาพร   พิมโคตร 
6,250 

นางสาวกัญจนาพร   
พิมโคตร 
6,250 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
8. 
 

จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จุดบ้านนายพิชิต   
สมนึก)  บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

60,000 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญก่อสร้าง 
22,700 

ร้านรุ่งเจริญก่อสร้าง 
22,700 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
9. 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

1,535 เฉพาะเจาะจง นางจรัส  ไชยสิทธิ์ 
1,535 

นางจรัส    ไชยสิทธิ์ 
1,535 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
10. 

 
 

จ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด เพ่ือถวายรัชกาลที่ 5 
 

500 เฉพาะเจาะจง นางสาวบังอร  ใจทน 
             500 

นางสาวบังอร   ใจทน 
500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

11. 
 

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 950 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวิน ไอที. 
950 

หจก.ทวิน ไอที. 
950 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
12. 

 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวิน ไอที. 
24,000 

หจก.ทวิน ไอที. 
24,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
13.  ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 16,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี เอ็ม เอส ก๊อปปี้  

     ออโตเมชั่น 
16,200 

ร้าน ดี เอ็ม เอส ก๊อปปี้ 
ออโตเมชั่น 
16,200 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
14. 

 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพลังคนไทยร่วม
ใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) 

13,104 เฉพาะเจาะจง นางจรัส  ไชยสิทธิ์ 
13,104 

นางจรัส    ไชยสิทธิ์ 
13,104 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

15. 
 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังลงหินคลุกสายดอนละโฮ- 
หนองหว้า (ช่วงที่ 2)  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

81,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 
81,500 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
81,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
16.  ปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทาง 

อีปาด – หนองขี้ยาง ) บ้านอีปาด  หมู่ที่  1   
192,700 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงพาณิฃย์ 

192,700 
ร้านเฮงพาณิชย์ 

192,700 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
17. 

 
ปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทาง
หนองอีเฒ่า - หนองตาแกว  (ช่วงที่ 3)   

22,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 
22,500 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
22,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 

18. 
 

ปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทาง 
รร. ใหม่ – ดงประสงค์ บ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 3,5   

89,400 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 
89,400 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
89,400 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 

19. 
 

ปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สาย 
นาเทิง – หนองหัวลิง บ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 3,5   

58,900 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 
58,900 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
58,900 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

20. 
 

ปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทาง 
ทุ่งม่ัง – บ้านทุ่ง ) ช่วงที่ 3  หมู่ที่  2,4   

174,300 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงพาณิฃย์ 
174,300 

ร้านเฮงพาณิชย์ 
174,300 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
21.  ปรับปรุงถนนเดิมโดยการลงหินคลุก (สายทาง 

อีปาด – ดอนกอยดินกี่ )  ช่วงที่  3    
44,700 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง 

43,200 
ร้านปริชาติก่อสร้าง 

43,200  
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 


