
 

 
ที่  ศก 77601/ว3 ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 หมู่ที่  1  ต ำบลอีปำด  อ ำเภอกันทรำรมย์ 
 จังหวัดศรีสะเกษ  33130 

 5 มกรำคม 2564 

เรื่อง  ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ  
       ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 

เรียน  .............................................................  ก ำนัน / ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 2 – 5 ต ำบลอีปำด 

สิ่งที่สิ่งมำด้วย  1. ประกำศสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ  
                      ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563  จ ำนวน  1  ฉบับ 
                   2. สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ  
                      ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563  จ ำนวน  1  ฉบับ 

  ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด ได้ด ำเนินกำรจัดท ำสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น  

      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  จึงขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
ได้รับทรำบถึงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำเดือน ธันวำคม 2563 และปิดประกำศไว้                
ณ ป้ำยประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของหมู่บ้ำนของท่ำน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำน
ด้วยดี เช่นเคย และขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

         ขอแสดงควำมนับถือ 

 
         (นำยอดิศักดิ์  จันทรัตน์) 
         นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 
 
ส ำนักงำนปลัด อบต.อีปำด      
โทรศัพท์/โทรสำร   045  915866     
 
 
 

     “ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสาร                
ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ขอประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 

 
          (ลงชื่อ)  
                  (นายอดิศักดิ์  จันทรัตน์) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 
 
 
 

 



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

1
วัสดุไฟฟ้า 1,925.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง ร้านรุ่งเรือง

เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

1,925.00 1,925.00
2 ครุภัณฑ์การศึกษา (ส านักปลัด) (เก้าอ้ี ศพด.) 7,600.00 เฉพาะเจาะจง

      บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป       บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป
เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

7,600.00 7,600.00
3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (all in one) 22,900.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.บลูเนตซีซีทีวี หจก.บลูเนตซีซีทีวี
เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

22,900.00 22,900.00
4 ครุภัณฑ์การศึกษา (ส านักปลัด) (โต๊ะ ศพด.) 11,700.00 เฉพาะเจาะจง

นายสมศักด์ิ   วราพุฒ นายสมศักด์ิ   วราพุฒ
เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

11,700.00 11,700.00
5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองส ารองไฟฟ้า คลัง) 2,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.บลูเนตซีซีทีวี หจก.บลูเนตซีซีทีวี
เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

2,400.00 2,400.00
6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Printer ช่าง) 6,200.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.บลูเนตซีซีทีวี หจก.บลูเนตซีซีทีวี
เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

6,200.00 6,200.00

สรุปผลด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด   อ ำเภอกันทรำรมย์     จังหวัดศรีสะเกษ



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด   อ ำเภอกันทรำรมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notebook ส านักปลัด 2 เคร่ือง) 43,800.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.บลูเนตซีซีทีวี หจก.บลูเนตซีซีทีวี

เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

43,800.00 43,800.00
8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Printer ส านักปลัด) 4,200.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.บลูเนตซีซีทีวี หจก.บลูเนตซีซีทีวี
เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

4,200.00 4,200.00
9 วัสดุส านักงาน เฉพาะเจาะจง

หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา
เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

10 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,360.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา

เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

1,360.00 1,360.00
11 วัสดุส านักงาน 3,329.25 เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

3,329.25 3,329.25



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด   อ ำเภอกันทรำรมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

12 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) (ส านักปลัด) เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  

เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

13 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) (ช่าง) เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  

เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

14 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก oki) (ส านักปลัด) เฉพาะเจาะจง
หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  

เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

15 วัสดุคอมพิวเตอร์ (เม้า+คีย์บอร์ด) 650.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา

เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

650.00 650.00
16 น้ าด่ืม ธค.64 572.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุกูล   ส าราญ นายอนุกูล   ส าราญ
เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

572.00 572.00
17 จ้างจัดท าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 400.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอ้นไวนิล ร้านอ้นไวนิล
เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

400.00 400.00



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด   อ ำเภอกันทรำรมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

18 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทุ่งม่ัง - บ้านทุ่ง             
(จุดสวนนายประจักษ์ ชารีวงศ์) บ้านทุ่งม่ัง หมู่ 2,4

37,000.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ประสิทธ์ิก่อสร้าง (2017) หจก.ประสิทธ์ิก่อสร้าง (2017) 

เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

37,000.00 37,000.00
19 จ้างซ่อม Printer 375.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  
เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

375.00 375.00
20 จ้างจัดท าป้ายไวนิลเทศกาลปีใหม่ 2564 1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอ้นไวนิล ร้านอ้นไวนิล
เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

1,500.00 1,500.00
21 จ้างจัดท าป้ายภาษี 2564 1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านอ้นไวนิล ร้านอ้นไวนิล
เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

1,500.00 1,500.00
22 จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจ าเดือน มค.64 10,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี
เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

10,000.00 10,000.00



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด   อ ำเภอกันทรำรมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

23 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ ประจ าเดือน มค.64 9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์

เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

9,000.00 9,000.00
24 จ้างเหมารักษาท่ีท าการ อบต. ประจ าเดือน มค.64 5,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายหนูเจียร  ชารีผล นายหนูเจียร  ชารีผล
เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

5,000.00 5,000.00
25 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจ าเดือน  มค.64 7,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางศรีนวล  ชารี นางศรีนวล  ชารี
เป็นผู้เสนอราคาท่ีไม่
เกินราคากลางท่ีต้ังไว้

7,000.00 7,000.00


