
 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

1. 
 

จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 2,210 เฉพาะเจาะจง นายวีรพล    เรืองสี 
2,210 

นายวีรพล   เรืองสี 
2,210 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ไม่เกินราคา
กลางที่ตั้งไว้ 

2. 
 
 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังลงหินคลุกสายหนอง 
ตาแกว – หัวทุ่ง  บ้านทุ่งม่ัง  หมู่ที่  2,4 

147,900 เฉพาะเจาะจง นางธัญณิชา   ไชยชนะ 
144,000 

นางธัญณิชา   ไชยชนะ 
144,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ไม่เกินราคา
กลางที่ตั้งไว้ 

3. 
 

ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายบ้านน้อย  
หนองเหม้า  บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

136,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมถวิล   นามพรม 
134,000 

นางสาวสมถวิล    
นามพรม 
134,000 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ไม่เกินราคา
กลางที่ตั้งไว้ 

4. 
 
 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายนาเทิง –  
หนองแฝก  บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

87,400 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง 
87,100 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
87,100 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ไม่เกินราคา
กลางที่ตั้งไว้ 

5. 
 
 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหลังเมรุ  
บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 

87,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง 
85,300 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
85,300 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ไม่เกินราคา
กลางที่ตั้งไว้ 

6. 
 
 

วางท่อระบายน้้าคอนกรีตไม่เสริมเหล็กข้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อีปาด บ้านอีปาด  
หมู่ที่ 1 

3,400 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง 
3,400 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
3,400 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ไม่เกินราคา
กลางที่ตั้งไว้ 

 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

7. 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไฮ 
- เมรุ  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

160,700 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญมีก่อสร้าง 
160,700 

ร้านบุญมีก่อสร้าง 
160,700 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ไม่เกินราคา
กลางที่ตั้งไว้ 

8. 
 
 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสันคลอง   
ห้วยค้า ( ช่วงที่ 1) บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

80,300 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญมีก่อสร้าง 
80,300 

ร้านบุญมีก่อสร้าง 
80,300 

เป็นผู้เสนอราคา
ที่ไม่เกินราคา
กลางที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

1. 
 

จัดซื้อวัสดุส้านักงาน 7,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.เอ็ม.เอส.ก๊อปปี้  
ออโตเมชั่น 

7,600 

ร้าน ดี.เอ็ม.เอส.ก๊อปปี้  
ออโตเมชั่น 

7,600 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
2. 
 
 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน 1,860 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสิทธิ์    อ่วมพันธ์เจริญ 
1,860 

นางสาวสมสิทธิ์  
 อ่วมพันธ์เจริญ 

1,860 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
3. 
 

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอ็น แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
1,800 

ร้าน พี เอ็น แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

1,800 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
4. 
 

จ้างก้าจัดสิ่งปฏิกูลของ อบต.อีปาด 1,200 เฉพาะเจาะจง นางธัญพร   แสงสืบ 
1,200 

นางธัญพร   แสงสืบ 
1,200 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
5. 
 

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 900 เฉพาะเจาะจง คอมแอนปริ้นเตอร์ เซอร์วิส 
900 

คอมแอนปริ้นเตอร์ 
เซอร์วิส 

900 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
6. 
 

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 300 เฉพาะเจาะจง คอมแอนปริ้นเตอร์ เซอร์วิส 
300 

คอมแอนปริ้นเตอร์ 
เซอร์วิส 

300 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

6. 
 

จัดซื้อน้้าดื่มเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

730 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล    ส้าราญ 
             730 

นายอนุกูล  ส้าราญ 
730 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
7. 
 
 

จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 7,100 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ 
7,100 

สหกรณ์การเกษตร 
ศรีกันทรารมย์ 

7,100 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
6. 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,830 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวิน ไอที 
6,830 

หจก.ทวิน ไอที 
6,830 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
7. 
 
 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง 
3,500 

ร้านรุ่งเรือง 
3,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
8.  จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม 2,078 เฉพาะเจาะจง ร้าน MAX 2 

2,078 
ร้าน MAX 2 

2,078 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
9. 
 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน 1,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสิทธิ์    อ่วมพันธ์เจริญ 
1,800 

นางสาวสมสิทธิ์  
 อ่วมพันธ์เจริญ 

1,800 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

10. 
 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสันคลองห้วยค้า  
บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

68,600 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 
68,600 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
68,600 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
11. 

 
 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านหนองเล้า - 
หนองยางน้อย บ้านอีปาด   หมู่ที่  1 

206,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

206,000 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

206,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
12.  ปรับเกรดถนนสายทางบ้านอีปาด หมู่ที่ 1 70,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง 

68,800 
หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง 

68,800 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
13.  ปรับเกรดถนนสายทางบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 98,600 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง 

96,000 
หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง 

96,000 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
12.  ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายหนองเล้า - 

บ้านสูง บ้านอีปาด   หมู่ที่  1 
197,700 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง 

 
197,000 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

197,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
13 
 
 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายรอบดอนปู่ตา 
บ้านหนองไฮ   หมู่ที่  3,5 

181,200 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 
 

181,000 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
 

181,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

14. 
 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสันคลองห้วยค้า  
บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

68,600 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 
68,600 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
68,600 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
15. 

 
 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทุ่งมั่ง  
หนองแวง   (ช่วงที่ 2)  บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่  2,4 

263,700 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

263,000 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

263,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
16.  ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทุ่งมั่ง  

หนองอีหีน  บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่  2,4 
230,700 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง 

 
230,000 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

230,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
17.  ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านน้อย –  

นาเทิง   บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่  2,4 
152,700 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมถวิล   นามพรม 

 
152,200 

นางสาวสมถวิล   
นามพรม 
152,200 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
18.  ปรับเกรดถนนสายทางบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 70,300 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง 

68,700 
หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง 

68,700 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
19 
 
 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองสองห้อง 
– หนองแวง    บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่  2,4 

173,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมถวิล   นามพรม 
 

173,000 

นางสาวสมถวิล   
นามพรม 
173,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2561 

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.  จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลอีปาด  
4,900 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล 

             4,900 
นายหนูเจียร   ชารีผล 

4,900 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
3. 
 

จัดซื้อน้้าดื่มเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

734 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล    ส้าราญ 
734 

 

นายอนุกูล  ส้าราญ 
734 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
4. 
 

จ้างจัดท้าคอลัมน์บทความลงนิตยสารของ 
อบต.อีปาด 

21,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท บิซิเนส  
ไลน์ จ้ากัด 

21,400 

บริษัท สมาร์ท บิซิเนส  
ไลน์ จ้ากัด 

21,400 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
5. 
 
 

จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ (พุ่มข้าวบิณฑ์) 4,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาล วีเซ็นเตอร์ ก๊อปปี้ 
แอนด์ซัพพลาย 

4,800 

หจก.ไพศาล วีเซ็นเตอร์ 
ก๊อปปี้ แอนด์ซัพพลาย 

4,800 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

6. 
 

ปรับปรุงถนนดินลูกรังลงหินคลุกสาย 
หนองเหม้า – หนองถ่ม  บ้านทุ่งม่ัง  หมู่ที่  2,4 

187,100 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮงพาณิชย์ 
183,000 

ร้านเฮงพาณิชย์ 
183,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
7. 
 
 

ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายหนองไฮ – 
บ้านทุ่ง  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

153,800 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 
151,800 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
151,800 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
8.  ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายหนองไฮ – 

บ้านทุ่ง  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 
115,300 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 

113,800 
ร้านสมพรก่อสร้าง 

113,800 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
9. 
 
 

ปรับปรุงฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้้าบ้าน
อีปาด  จ้านวน  3  จุด 

245,100 เฉพาะเจาะจง ร้านธีระยุทธรุ่งเรือง 
222,500 

ร้านธีระยุทธรุ่งเรือง 
222,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
10. 

 
 

ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายดอนละโฮ – 
หนองหว้า  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

100,800 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 
100,500 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
100,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
11. 

 
 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองแวง –  
ดงส้มปอย   บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

230,700 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 
227,700 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
227,700 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

1. 
 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน 1,860 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสิทธิ์    อ่วมพันธ์เจริญ 
1,860 

นางสาวสมสิทธิ์  
 อ่วมพันธ์เจริญ 

1,860 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
2. 
 
 

จ้างท้าป้ายรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน 1,490 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล 
1,490 

ร้านอ้นไวนิล 
1,490 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
3.  จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลอีปาด  
4,900 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล 

             4,900 
นายหนูเจียร   ชารีผล 

4,900 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
4. 
 

จัดซื้อน้้าดื่มเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

812 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล    ส้าราญ 
812 

นายอนุกูล  ส้าราญ 
812 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
5. 
 

จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 9,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ 
9,000 

สหกรณ์การเกษตร 
ศรีกันทรารมย์ 

9,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

6. 
 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร 4,914 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนอัษฎา 
4,914 

ร้านสวนอัษฎา 
4,914 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
7.  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 46,610 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวิน ไอที. 

46,610 
หจก.ทวิน ไอที. 

46,610 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
8. 
 

จัดหาน้้าดื่ม กาแฟ เพ่ือบริการประชาชน ณ จุด
บริการประชาชนช่วงเทศกาลต่าง ๆ 

2,100 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนาพร   พิมโคตร 
2,100 

นางสาวกัญจนาพร   
พิมโคตร 
2,100 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
9. 
 

จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง 
 
 

850 เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์  ป้องเศร้า 
850 

นายสุวิทย์   ป้องเศร้า 
850 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
10. 

 
 

จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 

1,190 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนาพร   พิมโคตร 
1,190 

นางสาวกัญจนาพร   
พิมโคตร 
1,190 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
11. 

 
 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน 1,860 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสิทธิ์    อ่วมพันธ์เจริญ 
1,860 

นางสาวสมสิทธิ์  
 อ่วมพันธ์เจริญ 

1,860 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

 12. 
 
 

ปรับปรุงถนนดินสายทางหนองไฮ - ป่าช้า  
บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

36,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 
36,000 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
36,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
13. 

 
 

ปรับปรุงถนนดินสายทางนาเทิง - หนองหัวลิง
บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

34,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 
34,500 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
34,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

1. 
 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน 1,860 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสิทธิ์    อ่วมพันธ์เจริญ 
1,860 

นางสาวสมสิทธิ์  
 อ่วมพันธ์เจริญ 

1,860 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
2.  จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลอีปาด  
4,900 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล 

             4,900 
นายหนูเจียร   ชารีผล 

4,900 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
3. 
 

จัดซื้อน้้าดื่มเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

629 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล    ส้าราญ 
629 

นายอนุกูล  ส้าราญ 
629 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
4. 
 

จ้างซ่อมโครงเต็นท์ ตะแกรงเหล็กและ 
บล๊อกลูกปูน 

1,670 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์   วราพุฒ 
 

1,670 

นายสมศักดิ์  วราพุฒ 
 

1,670 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
5. 
 
 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 2,175 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง 
2,175 

ร้านรุ่งเรือง 
2,175 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
6. 
 
 

จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส้าหรับห้องเรียน DLTV 30,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 
30,500 

หจก.ไพศาลวิทยา 
30,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

7. 
 

จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 3,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ 
3,500 

สหกรณ์การเกษตร 
ศรีกันทรารมย์ 

3,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
8.  จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบ้ารุงรักษารถยนต์

ส่วนกลาง 
5,971.67 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ (1993) 

ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด 
5,971.67 

บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ 
(1993)ผู้จ้าหน่ายโต
โยต้า จ้ากัด 

5,971.67 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 

9. 
 

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1,480 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมแอนปริ้นเตอร์เซอร์วิส 
1,480 

ร้านคอมแอนปริ้นเตอร์
เซอร์วิส 

1,480 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
10. 

 
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 3,600 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมแอนปริ้นเตอร์เซอร์วิส 

3,600 
ร้านคอมแอนปริ้นเตอร์
เซอร์วิส 

3,600 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
11. 

 
 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านสูง - พันล้า   
บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่  2,4 

209,800 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

209,800 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

209,800 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

12. 
 

ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย 
หนองแคน - หนองไฮบูด  บ้านอีปาด หมู่ที่  1 

 
215,500 

 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

207,000 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

207,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
13.  ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสาย 

หนองยาง - หนองเห็บ  บ้านทุ่งม่ัง  หมู่ที่  2,4 
 

167,900 
 

เฉพาะเจาะจง 
ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

161,600 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

161,600 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
14. 

 
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกสาย 
หนองไฮ - นาขุ่ม  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

 
235,100 

 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
226,300 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
226,300 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
15. 

 
 

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายดอนละโฮ - 
หนองแต้  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

 
125,900 

 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
121,000 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
121,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
16. 

 
ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกสายอีปาด - 
หนองม่วง  (ช่วงที่ 3)  บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

 
223,900 

 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

215,500 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

215,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
17. 

 
 

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกสาย 
หนองไฮ - หนองแร้ง  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

 
151,100 

 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
145,000 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
145,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

18. 
 

ก่อสร้างถนนดินสายหนองป่าไม้ - นาเทิง   
บ้านทุ่งมั่ง   หมู่ที่  2,4 

 
37,100 

 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

23,800 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

23,800 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
19.  ปรับปรุงถนนดินสายรอบป่าช้า  บ้านทุ่งมั่ง  

หมู่ที่  2,4 
 

52,900 
 

เฉพาะเจาะจง 
ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

50,800 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

50,800 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
20. 

 
ปรับปรุงถนนดินสายหนองสีเต้า -หนองพอก  
บ้านอีปาด  หมู่ที่  1 

 
41,500 

 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

41,500 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

41,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

1. 
 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน 1,680 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสิทธิ์    อ่วมพันธ์เจริญ 
1,680 

นางสาวสมสิทธิ์  
 อ่วมพันธ์เจริญ 

1,680 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
2. 
 
 

จ้างเหมายานพาหนะในการเดินทางไปทัศน
ศึกษาดูงานฯ 

48,000 เฉพาะเจาะจง นายเปี่ยมศักดิ์   เสนรัตน์ 
48,000 

นายเปี่ยมศักดิ์  เสนรัตน์  
48,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
3.  จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลอีปาด  
4,900 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล 

             4,900 
นายหนูเจียร   ชารีผล 

4,900 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
4. 
 

จัดซื้อน้้าดื่มเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

568 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล    ส้าราญ 
568 

นายอนุกูล  ส้าราญ 
568 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
5. 
 

จัดซื้อของสมมนาคุณในการศึกษาดูงาน 3,360 เฉพาะเจาะจง นายถวิล   บุญเลิศ 
3,360 

นายถวิล   บุญเลิศ 
3,360 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

6. 
 

จ้างท้าป้ายโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมวิสัยทัศน์ 

300 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล 
300 

ร้านอ้นไวนิล 
300 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
7.  จ้างท้าป้ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้า 
300 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล 

300 
ร้านอ้นไวนิล 

300 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
8. 
 

จ้างประกอบอาหารกลางวันและจัดหาอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมทัศนศึกษา
ดูงานเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ 

6,510 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนพร   พิมโคตร 
6,510 

นางสาวกัญจนพร 
  พิมโคตร 

6,510 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
9. 
 

จ้างประกอบอาหารกลางวันส้าหรับเลี้ยงรับรอง
การประชุมสภาท้องถิ่น 

1,190 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนพร   พิมโคตร 
1,190 

นางสาวกัญจนพร 
  พิมโคตร 

1,190 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
10. 

 
 

จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 6,800 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ 
6,800 

สหกรณ์การเกษตร 
ศรีกันทรารมย์ 

6,800 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

11. 
 

จัดซื้อน้้าดื่มเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

699 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล    ส้าราญ 
699 

นายอนุกูล  ส้าราญ 
699 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
12.  จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์วัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า   
17,460 เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณเคมีภัณฑ์ กรุ๊ป 

17,460 
ร้านวรรณเคมีภัณฑ์ 
กรุ๊ป 

17,460 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
13. 

 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทรายอะเบท   17,500 เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณเคมีภัณฑ์ กรุ๊ป 

17,500 
ร้านวรรณเคมีภัณฑ์ 
กรุ๊ป 

17,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

1. 
 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน 1,860 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสิทธิ์    อ่วมพันธ์เจริญ 
1,860 

นางสาวสมสิทธิ์  
 อ่วมพันธ์เจริญ 

1,860 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
2. 
 
 

จ้างประกอบอาหารกลางวันส้าหรับเลี้ยงรับรอง
การประชุมสภาท้องถิ่น 

1,260 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนพร   พิมโคตร 
1,260 

นางสาวกัญจนพร 
  พิมโคตร 

1,260 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
3.  จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลอีปาด  
4,900 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล 

             4,900 
นายหนูเจียร   ชารีผล 

4,900 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
4. 
 

จัดซื้อน้้าดื่มเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

695 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล    ส้าราญ 
695 

นายอนุกูล  ส้าราญ 
695 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
5. 
 

จ้างเหมาตัดแต่งก่ิงไม้ภายใน อบต.อีปาด 10,000 เฉพาะเจาะจง นายสุริยงค์    ทุมวงค์ 
10,000 

นายสุริยงค์   ทุมวงค์ 
10,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

6. 
 

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1,150 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมแอนปริ้นเตอร์เซอร์วิส 
1,150 

ร้านคอมแอนปริ้นเตอร์
เซอร์วิส 

1,150 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
7.  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง 

ปริ้นเตอร์ 
2,490 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมแอนปริ้นเตอร์เซอร์วิส 

2,490 
ร้านคอมแอนปริ้นเตอร์
เซอร์วิส 

2,490 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
8. 
 

จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 4,900 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ 
4,900 

สหกรณ์การเกษตร 
ศรีกันทรารมย์ 

4,900 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
9. 
 

จ้างจัดหาน้้าดื่ม กาแฟ โอวัลติน เพ่ือบริการ
ประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์  

2,100 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนพร   พิมโคตร 
2,100 

นางสาวกัญจนพร 
  พิมโคตร 

2,100 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
10. 

 
 

จ้างท้าป้ายโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

220 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล 
220 

ร้านอ้นไวนิล 
220 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 

 

 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

11. 
 

ก่อสร้างถนนดินสายหนองเขียดตาปาด –  
หนองสีวงค์   บ้านทุ่งมั่ง   หมู่ที่  2,4 

 
28,600 

 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

28,600 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

28,600 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
12.  ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทุ่งมั่ง - 

พันล้า (ช่วงที่ 4)  บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 
 

218,300 
 

เฉพาะเจาะจง 
ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

217,000 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

217,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
13. 

 
ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกสาย 
หนองไฮ - ทางเก่าอีปาด  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  
3,5 

 
57,300 

 
เฉพาะเจาะจง 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
57,000 

ร้านสมพรก่อสร้าง 
57,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
14. 

 
จ้างวางท่อระบายน้้าสันคลองห้วยค้า  
บ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 3,5  

97,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง 
96,600 

ร้านสมพรก่อสร้าง   
96,600 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  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. 
 
 

จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก อบต.อีปาด 

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า   ชารี 
9,000 

นางสาวหงส์ฟ้า 
  ชาร ี
9,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
3.  จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลอีปาด  
4,900 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล 

             4,900 
นายหนูเจียร   ชารีผล 

4,900 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
4. 
 

จัดซื้อน้้าดื่มเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

813 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล    ส้าราญ 
813 

นายอนุกูล  ส้าราญ 
813 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
5. 
 

จัดซื้อวัสดุอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ
เสริมให้กับบุคคลทั่วไป 

3,535 เฉพาะเจาะจง นางอนิตย์     ธนะศรี 
           3,535 

นางอนิตย์   ธนะศรี 
3,535 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

6. 
 

จ้างท้าป้ายโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม 
ให้กับบุคคลทั่วไป 

300 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล 
300 

ร้านอ้นไวนิล 
300 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
7.  จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตาม

โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับบุคคลทั่วไป 
6,250 เฉพาะเจาะจง นางอุมาภรณ์    ภูศรี 

6,250 
นางอุมาภรณ ์  ภูศรี 

6,250 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
8. 
 

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 3,510 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษไอเฟค 
3,510 

หจก.ศรีสะเกษไอเฟค 
3,510 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
9. 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,240 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษไอเฟค 
2,240 

หจก.ศรีสะเกษไอเฟค 
2,240 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
10. 

 
 

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
เครื่องปริ้นเตอร์ 

1,725 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษไอเฟค 
1,725 

หจก.ศรีสะเกษไอเฟค 
1,725 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
11. 

 
 

จัดซื้อวัสดุส้านักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 9,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.เอ็ม.เอส.ก๊อปปี้  
ออโตเมชั่น 

9,600 

ร้าน ดี.เอ็ม.เอส.ก๊อปปี้  
ออโตเมชั่น 

9,600 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

12. 
 

จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องเครื่องดื่มเพ่ือ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาสมัยสามัญ 

1,330 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนพร   พิมโคตร 
1,330 

นางสาวกัญจนพร 
  พิมโคตร 

1,330 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
13.  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง 

ปริ้นเตอร์ 
2,490 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมแอนปริ้นเตอร์เซอร์วิส 

2,490 
ร้านคอมแอนปริ้นเตอร์
เซอร์วิส 

2,490 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
14. 

 
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบ้ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง 

470.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ (1993) 
ผู้จ้าหน่ายโตโยต้า จ้ากัด 

470.80 

บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ 
(1993)ผู้จ้าหน่ายโต
โยต้า จ้ากัด 

470.80 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 

15. 
 

จ้างซ่อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียม ศพด. 
อบต.อีปาด 

4,150 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์     ปัญญารัมย์ 
4,150 

นายอนันต์  ปัญญารัมย์ 
4,150 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 

 



 

 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

16. 
 

ก่อสร้างผนังกั้นคอนกรีตสายทุ่งม่ัง –  
หนองแวง   บ้านทุ่งม่ัง   หมู่ที่  2,4 

 
49,700 

 
เฉพาะเจาะจง 

นายทวีป   ขอนสี 
 

47,100 

นายทวีป  ขอนสี 
 

47,100 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
17.  ปรับปรุงถนนดินสายหนองกระโดน -หนองบักคู  

บ้านทุ่งมั่ง  หมู่ที่  2,4 
 

20,400 
 

เฉพาะเจาะจง 
ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

20,400 

ร้านปริชาติก่อสร้าง 
 

20,400 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

1. 
 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน 1,860 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสิทธิ์    อ่วมพันธ์เจริญ 
1,860 

นางสาวสมสิทธิ์  
 อ่วมพันธ์เจริญ 

1,860 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
2. 
 
 

จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก อบต.อีปาด 

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า   ชารี 
9,000 

นางสาวหงส์ฟ้า 
  ชาร ี
9,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
3.  จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลอีปาด  
4,900 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล 

             4,900 
นายหนูเจียร   ชารีผล 

4,900 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
4. 
 

จัดซื้อน้้าดื่มเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

686 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล    ส้าราญ 
686 

นายอนุกูล  ส้าราญ 
686 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
5. 
 

จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 3,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ 
3,000 

สหกรณ์การเกษตร 
ศรีกันทรารมย์ 

3,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

6. 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,080 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวิน ไอที.  
10,080 

หจก.ทวิน  ไอที. 
10,080 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
7.  จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 450 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวิน ไอที.  

450 
หจก.ทวิน  ไอที. 

450 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
8. 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ 1,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวิน ไอที.  
1,400 

หจก.ทวิน  ไอที. 
1,400 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
9. 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 37,780 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวิน ไอที.  
37,780 

หจก.ทวิน  ไอที. 
37,780 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
10. 

 
 

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
เครื่องปริ้นเตอร์ 

1,725 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษไอเฟค 
1,725 

หจก.ศรีสะเกษไอเฟค 
1,725 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
11. 

 
 

จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 5,000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ 
5,000 

สหกรณ์การเกษตร 
ศรีกันทรารมย์ 

5,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 

 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

12. 
 

จัดซื้อวัสดุส้านักงาน 33,549 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา  
33,549 

หจก.ไพศาลวิทยา 
33,549 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
13.  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวิน ไอที.  

7,200 
หจก.ทวิน  ไอที. 

7,200 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
14. 

 
จ้างก้าจัดสิ่งปฏิกูลของ อบต.อีปาด  1,800 เฉพาะเจาะจง นางธัญพร    แสงสืบ 

1,800 
นางธัญพร    แสงสืบ 

1,800 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
15. 

 
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3,900 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเอ็น แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 

3,900 
ร้าน พีเอ็นแอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส 

3,900 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
16. 

 
 

จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมน้้าดื่ม เพ่ือเลี้ยง
รับรองประชุมสภาสมัยสามัญ 

1,190 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนพร   พิมโคตร 
1,190 

นางสาวกัญจนพร    
พิมโคตร 
1,190 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม   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. 
 
 

จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก อบต.อีปาด 

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า   ชารี 
9,000 

นางสาวหงส์ฟ้า 
  ชาร ี
9,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
3.  จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลอีปาด  
4,900 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล 

             4,900 
นายหนูเจียร   ชารีผล 

4,900 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
4. 
 

จัดซื้อน้้าดื่มเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

568 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล    ส้าราญ 
568 

นายอนุกูล  ส้าราญ 
568 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
5. 
 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 2,625 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง 
2,625 

ร้านรุ่งเรือง 
2,625 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

6. 
 

จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 6,200 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ 
6,200 

สหกรณ์การเกษตร 
ศรีกันทรารมย์ 

6,200 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
7.  จ้างท้าป้ายโครงการส่งเสริมจิตส้านึกด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 
300 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล 

300 
ร้านอ้นไวนิล 

300 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
8. 
 

จ้างท้าป้ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2,397 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล 
2,397 

ร้านอ้นไวนิล 
2,397 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
9. 
 

จ้างจัดหาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ตาม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

3,000 เฉพาะเจาะจง นายสาธิต     เสาเวียง 
3,000 

นายสาธิต    เสาเวียง 
3,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
10. 

 
 

จ้างตกแต่ง จัดสถานที่ตามโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

9,000 เฉพาะเจาะจง นายพิชิต    สมนึก 
9,000 

นายพิชิต   สมนึก 
9,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
11. 

 
 

จัดซื้อรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาต้าน 
ยาเสพติด 

8,750 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยวัฒน์เคมีเคิล 
8,750 

ร้านปิยวัฒน์เคมีเคิล 
8,750 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 

 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคากลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

12. 
 

จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการส่งเสริม
จิตส้านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 

10,000 เฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน์   จักรวรรณพร 
10,000 

นายวีระวัฒน์  
 จักรวรรณพร 

10,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
13.  จัดซื้อวัสดุส้านักงาน 9,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.เอ็ม.เอส.ก๊อปปี้  

ออโตเมชั่น 
9,600 

ร้าน ดี.เอ็ม.เอส.ก๊อปปี้  
ออโตเมชั่น 

9,600 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
14. 

 
จ้างท้าฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้้า  
บ้านหนองไฮ  หมู่ที่  3,5 

262,300 เฉพาะเจาะจง ร้านธีระยุทธก่อสร้าง 
                249,000 

ร้านธีระยุทธก่อสร้าง 
          249,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
15. 

 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเดิม สาย 
บ้านอีปาด – บ้านหนองไฮ   หมู่ที่  1 

7,175,096.70 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

หจก.กันทรลักษ์ไทยนต์ 
                
          6,465,012.65 
 

หจก.กันทรลักษ์ไทยนต์ 
 
          6,465,012.65 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 

16. 
 
 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิว 
แอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านนายเทียม  
ศรีสุธรรม -ถึงบ้านนายเชิด  อริพงศ์   
บ้านหนองไฮ   หมู่ที่  3,5 

237,400 เฉพาะเจาะจง หจก.กันทรลักษ์ไทยนต์ 
                
          237,000 

หจก.กันทรลักษ์ไทยนต์ 
 
           237,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม   2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

1. 
 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน 1,860 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสิทธิ์    อ่วมพันธ์เจริญ 
1,860 

นางสาวสมสิทธิ์  
 อ่วมพันธ์เจริญ 

1,860 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
2. 
 
 

จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก อบต.อีปาด 

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า   ชารี 
9,000 

นางสาวหงส์ฟ้า 
  ชาร ี
9,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
3.  จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลอีปาด  
3,162 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล 

             3,162 
นายหนูเจียร   ชารีผล 

3,162 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
4. 
 

จัดซื้อน้้าดื่มเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

572 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล    ส้าราญ 
572 

นายอนุกูล  ส้าราญ 
572 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
5. 
 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด (อีปาดเกมส์)  

11,491 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยณัฐแอนด์เทรดดิ้ง 
11,491 

ร้านปิยณัฐแอนด์ 
เทรดดิ้ง 

11,491 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
6. 
 
 

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง 
ปริ้นเตอร์ 

2,850 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมแอนปริ้นเตอร์เซอร์วิส 
2,850 

ร้านคอมแอนปริ้นเตอร์
เซอร์วิส 

2,850 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

7. 
 

จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมน้้าดื่ม เพ่ือเลี้ยง
รับรองประชุมสภาสมัยสามัญ 

1,330 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนพร   พิมโคตร 
1,330 

นางสาวกัญจนพร    
พิมโคตร 
1,330 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
8.  จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมน้้าดื่ม ตามโครงการ

พัฒนาหมู่บ้านภายในเขตต้าบลอีปาด 
12,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนพร   พิมโคตร 

12,000 
นางสาวกัญจนพร    

พิมโคตร 
12,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
9. 
 

จัดซื้อวัสดุส้านักงาน 22,665 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 
22,665 

หจก.ไพศาลวิทยา 
22,665 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
10. 

 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 42,800 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวิน ไอที.  

42,800 
หจก.ทวิน  ไอที. 

42,800 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
11. 

 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวิน ไอที.  
2,400 

หจก.ทวิน  ไอที. 
2,400 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
12. 

 
 

จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมน้้าดื่ม เพื่อเลี้ยง
รับรองประชุมสภาสมัยสามัญ 

1,330 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนพร   พิมโคตร 
1,330 

นางสาวกัญจนพร    
พิมโคตร 
1,330 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

13. 
 

จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 2,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ 
2,500 

สหกรณ์การเกษตร 
ศรีกันทรารมย์ 

2,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
14.  จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะและปรับปรุง 

พ้ืนที่ทิ้งขยะ  
24,400 เฉพาะเจาะจง นางบุญมี   ส้าราญ 

 
24,400 

นางบุญมี   ส้าราญ 
 

24,400 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
15. 

 
จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมน้้าดื่ม ในการประชุม
เพ่ือด้าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

740 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนพร   พิมโคตร 
740 

นางสาวกัญจนพร    
พิมโคตร 

740 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
16. 

 
 

จ้างท้าฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้้า  
บ้านทุ่งม่ัง   หมู่ที่  2,4 

126,600 เฉพาะเจาะจง นายวิรชล    คูณมา 
                120,700 

นายวิรชล   คูณมา 
          120,700 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
17. 

 
 

ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองไฮ   หมู่ที่  3,5 

138,700 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีใสเจริญทรัพย์ การโยธา 
                138,700 

หจก.ศรีใสเจริญทรัพย์ 
การโยธา 
          138,700 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
18 
 
 

ซ่อมสร้างผิวทางปูแอสฟัทส์ติกคอนกรีตบนพ้ืน
ทางดินซีเมนต์ สายบ้านทุ่งมั่ง - บ้านทัน  

5,899,000 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง 
                

5,899,000 

หจก.ต.ไทยเจริญ
อุทุมพรก่อสร้าง 

5,899,000 

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 

1. 
 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน 1,860 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสิทธิ์    อ่วมพันธ์เจริญ 
1,860 

นางสาวสมสิทธิ์  
 อ่วมพันธ์เจริญ 

1,860 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
2. 
 
 

จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก อบต.อีปาด 

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า   ชารี 
9,000 

นางสาวหงส์ฟ้า 
  ชาร ี
9,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
3.  จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลอีปาด  
4,900 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล 

             4,900 
นายหนูเจียร   ชารีผล 

4,900 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
4. 
 

จัดซื้อน้้าดื่มเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 

629 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล    ส้าราญ 
629 

นายอนุกูล  ส้าราญ 
629 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
5. 
 

จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 1,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ 
1,500 

สหกรณ์การเกษตร 
ศรีกันทรารมย์ 

1,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
6. 
 
 

จ้างเหมาในการดูแลปรับปรุงเว็บไชต์ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลอีปาด 

7,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ 
จ้ากัด 

7,000 

บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บ
ดีไซน์ จ้ากัด 

7,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

7. 
 

จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมน้้าดื่ม เพื่อเลี้ยง
รับรองประชุมสภาสมัยสามัญ 

1,400 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนพร   พิมโคตร 
1,400 

นางสาวกัญจนพร    
พิมโคตร 
1,400 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
8.  จัดซื้อวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิง 1,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ 

1,500 
สหกรณ์การเกษตร 
ศรีกันทรารมย์ 

1,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
9. 
 

จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการธนาคารน้้า
ใต้ดิน ส่งสุขสู่ชุมชน 

12,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูตึ๋ง มณีรัตน์ 
12,000 

หจก.ครูตึ๋ง  มณีรัตน์ 
12,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
10. 

 
 

จัดซื้อวัสดุส้านักงาน 22,895 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 
22,895 

หจก.ไพศาลวิทยา 
22,895 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
11. 

 
 

จัดซื้อวัสดุตามโครงการเยาวชนวัยใส  
ห่างไกลยาเสพติด 

870 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 
870 

หจก.ไพศาลวิทยา 
870 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
12. 

 
 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,845 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 
3,845 

หจก.ไพศาลวิทยา 
3,845 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 
งบประมาณ 

(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

13. 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 500 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา 
500 

หจก.ไพศาลวิทยา 
500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
14.  จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหาร

กลางวันตามโครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกล 
ยาเสพติด 

6,760 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุมาภรณ์   ภูศรี 
6,760 

นางสาวอุมาภรณ์   ภูศรี 
6,760 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
15. 

 
จ้างท้าป้ายตามโครงการมองไกลไร้ขยะ 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล 

1,000 
ร้านอ้นไวนิล 

1,000 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
16. 

 
 

จ้างท้าป้ายตามโครงการเยาวชนวัยใสห่างไกล
ยาเสพติด 

150 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล 
150 

ร้านอ้นไวนิล 
150 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
17. 

 
 

จ้างท้าป้ายตามโครงการธนาคารน้้าใต้ดิน  
ส่งสุขสู่ชุมชน 

300 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล 
300 

ร้านอ้นไวนิล 
300 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
12. 

 
 

จัดซื้อวัสดุส้านักงาน ชั้นไม้วางจ้านวน 10 ตัว 2,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป จ้ากัด 
2,600 

บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป 
จ้ากัด 

2,600 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
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ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

13. 
 

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,950 เฉพาะเจาะจง หจก.ทวิน ไอที.  
11,950 

หจก.ทวิน  ไอที. 
11,950 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
14.  จัดซื้อน้้าดื่มเพ่ือบริการประชาชนที่มาติดต่อ

ราชการ 
389 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล    ส้าราญ 

389 
นายอนุกูล  ส้าราญ 

389 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
15. 

 
จัดซื้อถังน้้าตามโครงการมองไกลไร้ขยะ 903 เฉพาะเจาะจง นายทองเป็น    ชารี 

903 
นายทองเป็น    ชารี 

903 
เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
16. 

 
จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมน้้าดื่ม ตามโครงการ
มองไกลไร้ขยะ 

6,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนพร   พิมโคตร 
6,500 

นางสาวกัญจนพร    
พิมโคตร 
6,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
17. 

 
จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก อบต.อีปาด 

9,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า   ชารี 
9,000 

นางสาวหงส์ฟ้า 
  ชาร ี
9,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
18. 

 
 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์เพ่ือบริการประชาชน 1,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมสิทธิ์    อ่วมพันธ์เจริญ 
1,800 

นางสาวสมสิทธิ์  
 อ่วมพันธ์เจริญ 

1,800 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 

 

 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด   อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
ล าดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 

งบประมาณ 
(ราคา
กลาง) 

 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก 
และราคา 

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรุป 

19. 
 

จัดจ้างส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบล
อีปาด 

25,000 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
25,000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

25,000 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
20.  ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตพร้อมฝาปิด

ตะแกรงเหล็ก บ้านอีปาด  หมู่ที่ 1 
 
 

348,500 เฉพาะเจาะจง ร้านทองเจริญก่อสร้าง 
 

348,500 

ร้านทองเจริญก่อสร้าง 
 

348,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 

21. 
 

จ้างซ่อมแซมถนนภายในต้าบลอีปาด  โดย 
การลงหินคลุก 
 

55,880 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง (2017) 
 

55,500 

หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง 
(2017) 
55,500 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
22. 

 
จ้างซ่อมแซมถนนภายในต้าบลอีปาด  โดย 
การลงหินคลุก (บ้านอีปาด หมู่ที่ 1, บ้านทุ่งมั่ง 
หมู่ที่ 2,4 ,  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 3,5)  

44,200 เฉพาะเจาะจง นายจิตพงษ์   ชราศรี 
 

44,200 

นายจิตพงษ์   ชราศรี 
 

44,200 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
23. 

 
จ้างขุดลอกดินคลองระบายน้้า พร้อมลงท่อ
ระบายน้้าคอนกรีต 
 

10,200 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์    ตามบุญ 
 

10,200 

นายภานุวัฒน์   ตามบุญ 
10,200 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
24. 

 
 

จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้้าบ้านอีปาด  
หมู่ที่  1 และบ้านทุ่งม่ัง  หมู่ที่ 2,4 
 

52,400 เฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธิ์พาณิชย์ 
 

52,400 

ร้านประสิทธิ์พาณิชย์ 
 

52,400 

เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้ 
 


