
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 

เร่ือง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564 

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

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

 องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด ขอประกาศสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

 
            
                  (นางสาวธัญรัศม์  พัชระพรพัฒน์) 

                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด ปฏิบัติหน้าที่ 
                 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 

 
    

 
 

 



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

1 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม 16,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออโตแอร์ 16,900.00 ร้านออโตแอร์ 16,900.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

2 จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกสาย
บ้านทุ่งมั่ง – ลิ้นฟ้า  บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4

12,255.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง (2017) จํากัด 12,255.00 หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง (2017) จํากัด 12,255.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

3 จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงท่อระบายน้ํา
คอนกรีตชนิดไม่เสริมเหล็กสายบ้านสูง - 
พันลํา บ้านอีปาด หมู่ที่ 1

2,985.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง (2017) จํากัด 2,985.00 หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง (2017) จํากัด 2,985.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

4 จ้างเหมาบริการตัดหญ้าภายในบริเวณที่ทํา
การ อบต.อีปาด

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์ ชารี 1,500.00 นายอดุลย์ ชารี 1,500.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

5 วัสดุไฟฟ้า 10,775.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองไฟฟ้า 10,775.00 ร้านรุ่งเรืองไฟฟ้า 10,775.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

6 จ้างทําป้ายไวนิลเลือกตั้ง 4,410.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาต  ณัฐรังสี 4,410.00 นายอภิชาต  ณัฐรังสี 4,410.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

7 ซื้อวัสดุเลือกตั้ง 7,248.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา จํากัด 7,248.00 หจก.ไพศาลวิทยา จํากัด 7,248.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

8 จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง
สําหรับผู้เข้ารับการอบรมเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง

9,100.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรทิพย์  พิมพ์โคตร 9,100.00 นางอมรทิพย์  พิมพ์โคตร 9,100.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

9 จ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง 4,706.93 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ (1993) 4,706.93 บริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ (1993) 4,706.93 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

10 จ้างเหมาบริการติดตั้งป้ายเลือกตั้ง 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ชาย   สนุีพัฒน์ 4,800.00 นายศักดิ์ชาย   สุนีพัฒน์ 4,800.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

สรุปผลดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

11 จ้างประกอบอาหารสําหรับเจ้าหน้าที่วัน
เลือกตั้ง

2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัญจนพร  พิมโคตร 2,400.00 นางสาวกัญจนพร  พิมโคตร 2,400.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

12 จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจําเดือน 
ธค.64

10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี 10,000.00 นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี 10,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

13 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ 
ประจําเดือน ธค.64

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ 9,000.00 นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ 9,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

14 จ้างเหมาบริการรักษาที่ทําการ อบต. 
ประจําเดือน ธค.64

5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล 5,000.00 นายหนูเจียร  ชารีผล 5,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

15 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจําเดือน ธค.64 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล  ชารี 7,000.00 นางศรีนวล  ชารี 7,000.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

16 น้ําดื่ม ธค.64 655.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล   สําราญ 655.00 นายอนุกูล   สําราญ 655.00 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

17 นมโรงเรียน เดือน ธค.64 32,531.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมรี่ แอนด์ แดรี่ โปรดักส์  
จํากัด

32,531.20 บริษัท แมรี่ แอนด์ แดรี่ โปรดักส์  
จํากัด

32,531.20 เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้


