
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําเดือน ธันวาคม 2564 

---------------------------------------- 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร                
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  

 องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด ขอประกาศสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจําเดือน ธันวาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 12  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2565 

 

 
            
                  (นางสาวธัญรัศม์  พัชระพรพัฒน์) 

                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด ปฏิบัติหน้าที่ 
                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 

 
    

 
 

 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

1 วัสดุสํานักงาน 12,785.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา จํากัด 12,785.00 หจก.ไพศาลวิทยา จํากัด 12,785.00 เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

่ ้2 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,538.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา จํากัด 3,538.00 หจก.ไพศาลวิทยา จํากัด 3,538.00 เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

่ ้ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 643,100.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 643,100

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรก่อสร้าง 644,100.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมชายรุ่งเรือง 645,100.00

4 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 756,100.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 756,100

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรก่อสร้าง 757,100.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมชายรุ่งเรือง 758,100.00

5 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 1,128,900.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 1,128,900

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรก่อสร้าง 1,129,900.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมชายรุ่งเรือง 1,130,900.00

6 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 1,244,600 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 1,244,600

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไทยสงวนอุทุมพรก่อสร้าง 1,245,600
ห้างหุ้นส่วนจํากัด สมชายรุ่งเรือง 1,246,600

สรุปผลดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

689,171เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  รหัส
สายทาง ศก.ถ 216-87  

จากสายบ้านนางสมปอง ชารี ถึงสายนาง
เปลี่ยน  ศรีสุธรรม

บา้นทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 

คัดเลือก3 เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ําสุด

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  รหัส
สายทาง ศก.ถ 216-91  

จากสายบ้านนายสมศักดิ์  วราพุฒ  ถึง
สายบ้านนางจรูญศรี  เอกศิริ

บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 

คัดเลือก

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  รหัส
สายทาง ศก.ถ 216-43  

จากสาย บ้านนายศักดิ์สิทธ์  ชราศรี ถึง
สายนายสมชาย บุญเชิญ 

บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  รหัส
สายทาง ศก.ถ 216-85/ศก.ถ 216-90  
จํานวน 2 ช่วง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 

809,813.40

1,207,933,.25.-

1,331,443.86

คัดเลือก

คัดเลือก



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

7 นมโรงเรียน เดือน มค.65 32,531.20 เฉพาะเจาะจง 32,531.20 32,531.20 เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

่ ้8 น้ําดื่ม มค.65 655.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล   สําราญ 655.00 นายอนุกูล   สําราญ 655.00 เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

่ ้9 จ้างเข้าเล่มกฏหมายสภาท้องถิ่นสําหรับ 
ส.อบต.อีปาด

940.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  สุวรรณ 940.00 นายอภิชาติ  สุวรรณ 940.00 เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

่ ้10 จ้างทําป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัยทางถนนและจัดตั้งหน่วยบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2565

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ชาย   สุนีพัฒน์ 1,800.00 นายศักดิ์ชาย   สุนีพัฒน์ 1,800.00 เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้

11 จ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ประจําปี 2565

1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ชาย   สุนีพัฒน์ 1,650.00 นายศักดิ์ชาย   สุนีพัฒน์ 1,650.00 เป็นผู้เสนอราคาที่
ไม่เกินราคากลาง

ที่ตั้งไว้
12 จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจําเดือน

 มค.64
10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี 10,000.00 นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี 10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่

ไม่เกินราคากลาง
่ ้13 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ 

ประจําเดือน มค.65
9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ 9,000.00 นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ 9,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่

ไม่เกินราคากลาง
่ ้14 จ้างเหมาบริการรักษาที่ทําการ อบต. 

ประจําเดือน มค.65
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล 5,000.00 นายหนูเจียร  ชารีผล 5,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่

ไม่เกินราคากลาง
่ ้15 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจําเดือน มค.

65
7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล  ชารี 7,000.00 นางศรีนวล  ชารี 7,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่

ไม่เกินราคากลาง
่ ้


