
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่
ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ นั้น  

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดท ารายงานผล                 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที ่ 18  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

 

 
        (นางประดับ  สมนึก) 

          นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ได้จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มีรายละเอียดดังนี้ 
 - โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและตั้งรายจ่ายใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - โครงการจัดซื้อ  จ านวน   63   โครงการ 
  - โครงการจัดจ้าง  จ านวน   95   โครงการ 
   รวมทั้งสิ้น  จ านวน  158   โครงการ 
 
สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 - การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน 158  ครั้ง  รวมเป็นเงินงบประมาณ 4,551,121.63 
บาท รวมวงเงิน  4,551,121.63  จัดซื้อจัดจ้าง 4,551,121.63 บาท  คิดเป็นร้อยละ  100.00 ของจ านวน
ครั้งที่ด าเนินการทั้งหมด 
 
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
   ข้อผิดพลาดในการด าเนินงานได้ 
 - การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนื่องจากบางโครงการต้องการรอการสืบราคาจาก   
   หลายแหล่งข้อมูล 
 - ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้เกิดความไม่เข้าใจอย่างชัดเจน 
 
แนวทางแก้ไข 
 - ติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ   
   ให้มากที่สุด 
 - มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

1 วัสดุไฟฟ้า 2,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

2,120.00 2,120.00
2 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,335.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้

3,335.00 3,335.00
3 วัสดุสํานักงาน 9,597.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
9,597.00 9,597.00

4 น้ําดื่ม ตค.63 502.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล  สําราญ นายอนุกูล  สําราญ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

502.00 502.00
5 จ้างจัดทําป้ายไวนิลรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 300.00 เฉพาะเจาะจง     ร้านอ้นไวนิล     ร้านอ้นไวนิล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
300.00 300.00

6 จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจําเดือน พย.63 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

10,000.00 10,000.00

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

7 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ ประจําเดือน พย.63 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

9,000.00 9,000.00
8 จ้างเหมารักษาที่ทําการ อบต. ประจําเดือน พย.63 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล นายหนูเจียร  ชารีผล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
5,000.00 5,000.00

9 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจําเดือน พย.63 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล  ชารี นางศรีนวล  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

7,000.00 7,000.00
10 ครุภัณฑ์สํานักงาน (สํานักปลัด) (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน + เก้า 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
49,000.00 49,000.00

11 ครุภัณฑ์สํานักงาน (คลัง) (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

11,000.00 11,000.00
12 ครุภัณฑ์สํานักงาน (ช่าง) (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
11,000.00 11,000.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

13 นมโรงเรียน 117,545.12 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

117,545.12 117,545.12
14 น้ําดื่ม พย.63 550.00 เฉพาะเจาะจง       นายอนุกูล  สําราญ       นายอนุกูล  สําราญ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
550.00 550.00

15 จ้างซ่อมเตรื่องถ่ายเอกสาร 18,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.เอ็ม.เอส.ก็อปปี้ ออ
โตเมชั่น

บริษัท ดี.เอ็ม.เอส.ก็อปปี้ ออโต
เมชั่น

เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

18,700.00 18,700.00
16 จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจําเดือน ธค.63 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
10,000.00 10,000.00

17 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ ประจําเดือน ธค.63 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

9,000.00 9,000.00
18 จ้างเหมารักษาที่ทําการ อบต. ประจําเดือน ธค.63 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล นายหนูเจียร  ชารีผล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
5,000.00 5,000.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

19 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจําเดือน ธค.63 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล  ชารี นางศรีนวล  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

7,000.00 7,000.00
20 รางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านทุ่งมั่ง

 หมู่ที่ 2,4 (จํานวน 2 จุด)
440,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทองเจริญก่อสร้าง ร้านทองเจริญก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
440,000.00 440,000.00

21 วัสดุไฟฟ้า 1,925.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง ร้านรุ่งเรือง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

1,925.00 1,925.00
22 ครุภัณฑ์การศึกษา (สํานักปลัด) (เก้าอี้ ศพด.) 7,600.00 เฉพาะเจาะจง       บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป       บริษัท จตุรโชคกรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
7,600.00 7,600.00

23 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (all in one) 22,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บลูเนตซีซีทีวี หจก.บลูเนตซีซีทีวี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

22,900.00 22,900.00
24 ครุภัณฑ์การศึกษา (สํานักปลัด) (โต๊ะ ศพด.) 11,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักดิ์   วราพุฒ นายสมศักดิ์   วราพุฒ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
11,700.00 11,700.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

25 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสํารองไฟฟ้า คลัง) 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บลูเนตซีซีทีวี หจก.บลูเนตซีซีทีวี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

2,400.00 2,400.00
26 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Printer ช่าง) 6,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บลูเนตซีซีทีวี หจก.บลูเนตซีซีทีวี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
6,200.00 6,200.00

27 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notebook สํานักปลัด 2 เครื่อง) 43,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บลูเนตซีซีทีวี หจก.บลูเนตซีซีทีวี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

43,800.00 43,800.00
28 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Printer สํานักปลัด) 4,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บลูเนตซีซีทีวี หจก.บลูเนตซีซีทีวี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
4,200.00 4,200.00

29 วัสดุสํานักงาน เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

30 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

1,360.00 1,360.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

31 วัสดุสํานักงาน 3,329.25 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

3,329.25 3,329.25
32 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) (สํานักปลัด) เฉพาะเจาะจง หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้

33 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) (ช่าง) เฉพาะเจาะจง หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

34 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก oki) (สํานักปลัด) เฉพาะเจาะจง หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

35 วัสดุคอมพิวเตอร์ (เม้า+คีย์บอร์ด) 650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

650.00 650.00
36 น้ําดื่ม ธค.64 572.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล   สําราญ นายอนุกูล   สําราญ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
572.00 572.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

37 จ้างจัดทําป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล ร้านอ้นไวนิล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

400.00 400.00
38 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายทุ่งมั่ง - บ้านทุ่ง (จุดสวน

นายประจักษ์ ชารีวงศ์) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ 2,4
37,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง (2017) หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง (2017) เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้

37,000.00 37,000.00
39 จ้างซ่อม Printer 375.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  เปน็ผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
375.00 375.00

40 จ้างจัดทําป้ายไวนิลเทศกาลปีใหม่ 2564 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล ร้านอ้นไวนิล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

1,500.00 1,500.00
41 จ้างจัดทําป้ายภาษี 2564 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล ร้านอ้นไวนิล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
1,500.00 1,500.00

42 จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจําเดือน มค.64 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

10,000.00 10,000.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

43 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ ประจําเดือน มค.64 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

9,000.00 9,000.00
44 จ้างเหมารักษาที่ทําการ อบต. ประจําเดือน มค.64 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล นายหนูเจียร  ชารีผล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
5,000.00 5,000.00

45 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจําเดือน  มค.64 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล  ชารี นางศรีนวล  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

7,000.00 7,000.00
46 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) (สํานักปลัด) 13,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ศรีสะเกษไอเฟค หจก. ศรีสะเกษไอเฟค เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
13,650.00 13,650.00

47 น้ําดื่ม มค.64 572.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล   สําราญ นายอนุกูล   สําราญ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

572.00 572.00
48 จ้างซ่อม Notebook (คลัง) 416-63-0040 675.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ศรีสะเกษไอเฟค หจก. ศรีสะเกษไอเฟค เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
675.00 675.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

49 จ้างปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง 91,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

91,000.00 91,000.00
50 จ้างปรับเกรดถนนบ้านอีปาด 78,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง ร้านปริชาติก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
78,000.00 78,000.00

51 จ้างปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ 81,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง ร้านสมพรก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

81,800.00 81,800.00
52 จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจําเดือน กพ.64 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
10,000.00 10,000.00

53 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้                    
ประจําเดือน  กพ.64

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

9,000.00 9,000.00
54 จ้างเหมารักษาที่ทําการ อบต. ประจําเดือน  กพ.64 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล นายหนูเจียร  ชารีผล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
5,000.00 5,000.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

55 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจําเดือน   กพ.64 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล  ชารี นางศรีนวล  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

7,000.00 7,000.00
56 ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก สายรอบดอนป่าช้า 

(รอบนอก) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5
38,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง ร้านปริชาติก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
38,000.00 38,000.00

57 ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก สายหนองไฮ – 
โรงเรียนใหม่ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5

17,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรชิาติก่อสร้าง ร้านปริชาติก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

17,600.00 17,600.00
58 ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก สายหนองยาง -

หนองเห็บ (ช่วงที่3) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4
55,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง ร้านปริชาติก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
55,000.00 55,000.00

59 ปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4 91,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง หจก.ฉัตรชัยรวมช่าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

91,000.00 91,000.00
60 ปรับเกรดถนนบ้านอีปาด หมู่ที่ 1 77,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง ร้านปริชาติก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
77,000.00 77,000.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

61 ปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 81,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรก่อสร้าง ร้านสมพรก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

81,500.00 81,500.00
62 ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก สายรอบตลาดรอบใน

 บ้านอีปาด หมู่ที่ 1
33,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง ร้านปริชาติก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
33,500.00 33,500.00

63 ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก สายทางอีปาด – 
หนองอะลาง (ช่วงที่2) บ้านอีปาด หมู่ที่ 1

37,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง ร้านปริชาติก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

37,500.00 37,500.00
64 ปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก สายอีปาด – หนอง

ม่วง (ช่วงที่1) บ้านอีปาด   หมู่ที่ 1
41,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง ร้านปริชาติก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
41,500.00 41,500.00

65 วัสดุสํานักงาน 4,325.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

4,325.00 4,325.00
66 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
2,200.00 2,200.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

67 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,475.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ศรีสะเกษไอเฟค หจก. ศรีสะเกษไอเฟค เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

2,475.00 2,475.00
68 จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจําเดือน  มีค.64 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
10,000.00 10,000.00

69 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้                    
ประจําเดือน  มีค.64

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

9,000.00 9,000.00
70 จ้างเหมารักษาที่ทําการ อบต. ประจําเดือน  มีค.64 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล นายหนูเจียร  ชารีผล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
5,000.00 5,000.00

71 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจําเดือน    มีค.64 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล  ชารี นางศรีนวล  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

7,000.00 7,000.00
72 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 393,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ห้วยแซง ร้านทรัพย์ห้วยแซง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 3, 5 393,000.00 393,000.00
 (จํานวน 3จุด)  



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

73 จ้างต่อเติมซ่อมแซมอาคาร อปพร. ต.อีปาด 185,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญก่อสร้าง ร้านรุ่งเจริญก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

185,000.00 185,000.00
74 น้ําดื่ม มค.64 572.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล   สําราญ นายอนุกูล   สําราญ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
572.00 572.00

75 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 13,290.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ศรีสะเกษไอเฟค หจก. ศรีสะเกษไอเฟค เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

13,290.00 13,290.00
76 วัสดุสํานักงาน 9,494.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
9,494.00 9,494.00

77 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

3,020.00 3,020.00
78 วัสดุเกษตร 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฮั่วฮวดยนต์กลการ ร้านฮั่วฮวดยนต์กลการ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
5,600.00 5,600.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

79 วัสดุสํานักงาน 10,145.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

10,145.00 10,145.00
80 จ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง 3,372.64 เฉพาะเจาะจง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
3,372.64 675.00

81 จ้างทําป้ายไวนิลเนื่องใน “วัน อปพร” 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล ร้านอ้นไวนิล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

ประจําปี  2564   240.00 240.00
82 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 10,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฮั่วฮวดยนต์กลการ ร้านฮั่วฮวดยนต์กลการ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 10,900.00 10,900.00

83 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฮั่วฮวดยนต์กลการ ร้านฮั่วฮวดยนต์กลการ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 12,000.00 12,000.00
84 จ้างซ่อมอุปกรณ์ของหอกระจายข่าวชุมชน 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักร  จันทร์แจ่ม นายประจักร  จันทร์แจ่ม เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 8,800.00 8,800.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

85 ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดเทอม 66,344.88 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น สหกรณ์โคนมวังน้ําเย็น เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

66,344.88 66,344.88
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง ร้านรุ่งเรือง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
5,000.00 5,000.00

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

ประจําเดือน เม.ย.64 10,000.00 10,000.00
88 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
ประจําเดือน เม.ย.64 9,000.00 9,000.00

89 จ้างเหมารักษาที่ทําการ อบต. 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล นายหนูเจียร  ชารีผล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

ประจําเดือน  เม.ย.64 5,000.00 5,000.00
90 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล  ชารี นางศรีนวล  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
 ประจําเดือน   เม.ย.64 7,000.00 7,000.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

91 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า 18,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเคมีภัณฑ์กรุ๊ป ร้านพรเคมีภัณฑ์กรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

18,600.00 18,600.00
92 จ้างทําป้ายไวนิล สงกรานต์ ประจําปี 2564   900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล ร้านอ้นไวนิล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
900.00 900.00

93 จ้างรถศึกษาดูงาน ประจําปี 2564 52,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเปี่ยมศักดิ์   เสนรัตน์ นายเปี่ยมศักดิ์   เสนรัตน์ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

52,000.00 52,000.00
94 โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางสวนนาย อุทัย ชราศรี -

 สวนนายพิบูลย์ ซารี        บ้านอีปาด หมู่ที่ 1
80,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธิ์พาณิชย์ ร้านประสิทธิ์พาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
80,800.00 80,800.00

95 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า 12,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.เอ็ม.เอส.ก็อปปี้ ออ
โตเมชั่น

บริษัท ดี.เอ็ม.เอส.ก็อปปี้ ออโต
เมชั่น

เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

12,900.00 12,900.00
96 โครงการปรับปรงุถนนดินสายสวนนายคําผ่าน ทุมแถว - 

สวนนายเจริญ  ชารี      บ้านอีปาด หมู่ที่ 1
53,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธิ์พาณิชย์ ร้านประสิทธิ์พาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
53,900.00 53,900.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

97 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.เอ็ม.เอส.ก็อปปี้ ออ
โตเมชั่น

บริษัท ดี.เอ็ม.เอส.ก็อปปี้ ออโต
เมชั่น

เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

3,800.00 3,800.00
98 โครงการปรับปรุงถนนดินสายทางที่ดินนายน้อย คงคา

หาญ - ที่ดินนายประนัย  ป้องศร้า บ้านอีปาด หมู่ที่ 1
88,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธิ์พาณิชย์ ร้านประสิทธิ์พาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
88,700.00 88,700.00

99 ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (จํานวน 2จุด)  228,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเจริญก่อสร้าง ร้านรุ่งเจริญก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

จุดที่ 1 บ้านนายสมหวัง สุรวิทย์ - บ้านนางคําภา จันทรัตน์
จุดที่ 2 ซอยข้างบ้านนายพรม  ชราศรี 228,000.00 228,000.00

100 น้ําดื่ม ประจําเดือน พค.64 572.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล  สําราญ นายอนุกูล  สําราญ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

572.00 572.00
101 จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจําเดือน พค.64 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
10,000.00 10,000.00

102 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ ประจําเดือน  พค.64 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพํนธ์ นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพํนธ์ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

9,000.00 9,000.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

103 จ้างเหมารักษาที่ทําการ อบต. ประจําเดือน  พค.64 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร ชารีผล นายหนูเจียร ชารีผล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

5,000.00 5,000.00
104 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจําเดือน  พค.64 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล  ชารี นางศรีนวล  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
7,000.00 7,000.00

105 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองโป่ -        
  หนองศูนย์ บ้านอีปาด หมู่ที่ 1

60,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง ร้านปริชาติก่อสรา้ง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

60,500.00 60,500.00
106 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก  สายทางอี

ปาด - โนนปอ (ช่วงที่ 2) บ้านอีปาด หมู่ที่ 1
123,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง ร้านปริชาติก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
123,400.00 123,400.00

107 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทางอี
ปาด-หนองหวาย (ช่วงที่ 2) บ้านอีปาด หมู่ที่ 1

123,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง ร้านปริชาติก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

123,400.00 123,400.00
108 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 14,145.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
14,145.00 18,600.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

109 วัสดุสํานักงาน 14,372.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

14,372.00 14,372.00
110 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
4,800.00 4,800.00

111 วัสดุคอมพิวเตอร์ 865.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

865.00 865.00
112 วัสดุไฟฟ้า 4,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรือง ร้านรุ่งเรือง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
4,430.00 4,430.00

113 จ้างทําป้ายไวนลิ อบต.เคลื่อนที่ ประจําปี 2564 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้นไวนิล ร้านอ้นไวนิล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

450.00 450.00
114 นมโรงเรียน งวด 17พค.64.-13มิย.64 28,996.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปร

ดักส์ จํากัด
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

 จํากัด
เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

28,996.56 28,996.56



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

115 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า 417-49-0002 15,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.เอ็ม.เอส.ก็อปปี้ ออ
โตเมชั่น

บริษัท ดี.เอ็ม.เอส.ก็อปปี้ ออโต
เมชั่น

เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

15,680.00 15,680.00
116 น้ําดื่ม ประจําเดือน มิย.64 572.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล   สําราญ นายอนุกูล   สําราญ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
572.00 572.00

117 จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจําเดือน มิย.64 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

10,000.00 10,000.00
118 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ ประจําเดือน มิย.64 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
9,000.00 9,000.00

119 จ้างเหมารักษาที่ทําการ อบต. ประจําเดือน  มิย.64 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล นายหนูเจียร  ชารีผล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

5,000.00 5,000.00
120 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจําเดือน   มิย.64 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล  ชารี นางศรีนวล  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
7,000.00 7,000.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

121 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทางทุ่ง
มั่ง - หนองขาม (ช่วงที่ 2) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4

109,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง ร้านปริชาติก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

109,000.00 109,000.00
122 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทาง

หนองตาแกว - หัวทุ่ง บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4
126,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง ร้านปริชาติก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
126,000.00 126,000.00

123 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทางทุ่ง
มั่ง - บ้านทุ่ง (ช่วงที่ 4) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4

44,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง ร้านปริชาติก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

44,000.00 44,000.00
124 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทางทุ่ง

มั่ง - หนองแวง (ช่วงที่ 2) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4
58,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง ร้านปริชาติก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
58,500.00 58,500.00

125 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทางนา
เทิง - หนองแฝก  บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 2,4

40,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปริชาติก่อสร้าง ร้านปริชาติก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

40,500.00 40,500.00
126 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทาง

โรงเรียนใหม่ - ดงประสงค์ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5
52,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกจันทร์ก่อสร้าง ร้านดอกจันทร์ก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
52,000.00 52,000.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

127 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุกสายทาง
ดอนปู่ตา - หนองแต้ บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5

47,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกจันทร์ก่อสร้าง ร้านดอกจันทร์ก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

47,400.00 47,400.00
128 นมโรงเรียน (เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม) 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทคันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด บริษัทคันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
33,600.00 33,600.00

129 วัสดุสํานักงาน (ไพศาล) 3,379.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

3,379.00 3,379.00
130 นมโรงเรียน งวด 14 -30 มิถุนายน.2564 17,621.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปร

ดักส์ จํากัด
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์

 จํากัด
เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

17,621.24 17,621.24
131 น้ํายากําจัดแมลง (โรคระบาดลัมปีสกิน) 33,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณเคมีภัณฑ์ ร้านวรรณเคมีภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
33,600.00 33,600.00

132 นมโรงเรียน งวด 14มิย.64.-30มิย.64 17,621.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปร
ดักส์ จํากัด

บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดักส์
 จํากัด

เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

28,996.56 28,996.56



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

133 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก  Brother) 20,710.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  หจก. ศรีสะเกษไอเฟค  เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

20,710.00 20,710.00
134 น้ําดื่ม ประจําเดือน กค.64 887.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล  สําราญ นายอนุกูล  สําราญ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
887.00 887.00

135 นมโรงเรียน งวด 1กค.64.-30กย.64 84,980.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปร
ดักส์ จํากัด

บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ โปรดกัส์
 จํากัด

เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

84,980.70 84,980.70
136 จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ําอาคารสํานักงาน อบต.อีปาด 5,040.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์   จันทรัตน์ นายประวิทย์   จันทรัตน์ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
5,040.00 5,040.00

137 จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจําเดือน สค.64 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

10,000.00 10,000.00
138 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ ประจําเดือน สค.64 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพ์พันธ์ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
9,000.00 9,000.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

139 จ้างเหมารักษาที่ทําการ อบต. ประจําเดือน  สค.64 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร  ชารีผล นายหนูเจียร  ชารีผล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

5,000.00 5,000.00
140 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจําเดือน   สค.64 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล  ชารี นางศรีนวล  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
7,000.00 7,000.00

141 ขุดลอกดินรางระบายน้ํา บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3,5 36,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เด่นชัย ร้าน ส.เด่นชัย เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

36,800.00 36,800.00
142 ขุดลอกดินรางระบายน้ํา บ้านอีปาด หมู่ที่ 1 15,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปิยาภรณ์ก่อสร้าง ร้าน ปิยาภรณ์ก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
15,020.00 15,020.00

143 ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหนองไฮ  บ้านหนองไฮ  หมู่
ที่ 3,4

11,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษจิรพัน หจก.ศรีสะเกษจิรพัน เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

11,400.00 11,400.00
144 ซ่อมแซมถนน อีปาด - ลิ้นฟ้า  บ้านอีปาด  หมู่ที่ 1 140,180.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสทิธิ์ก่อสร้าง (2017) หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง (2017) เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
140,180.00 140,180.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

145 ซ่อมแซมถนน อีปาด - บ้านซ้ง  บ้านอีปาด  หมู่ที่ 1 7,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง (2017) หจก.ประสิทธิ์ก่อสร้าง (2017) เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

7,900.00 7,900.00
146 จ้างปรับปรุงห้องน้ํา ศพด.อีปาด 16,000.00 เฉพาะเจาะจง หวังชื่นก่อสร้าง หวังชื่นก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
16,000.00 16,000.00

147 จ้างประเมิณองค์กร 25,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสารคาม เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

25,000.00 25,000.00
148 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า 17,200.00 เฉพาะเจาะจง าน ดี.เอ็ม.เอส.ก๊อปปี้ ออโตเมชั่นร้าน ดี.เอ็ม.เอส.ก๊อปปี้ ออโตเมชั่น เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
17,200.00 17,200.00

149 ซื้อทรายอะเบท 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพีอาร์ซัพพลาย  ร้านพรพีอาร์ซัพพลาย  เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

40,000.00 40,000.00
150 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,558.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
6,558.00 6,558.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

151 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,746.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

1,746.00 1,746.00
152 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาลวิทยา หจก.ไพศาลวิทยา เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
560.00 560.00

153 ซื้อต้นไม้ (เงินอุดหนุน) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 ฯ

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิรุณพรการเกษตร ร้านพิรุณพรการเกษตร เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

5,000.00 5,000.00
154 อาหารสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอมรทิพย์  พิมพ์โคตร  นางอมรทิพย์  พิมพ์โคตร  เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
6,000.00 6,000.00

155 จ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ประจําเดือน ตค.64 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี นางสาวหงส์ฟ้า  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

10,000.00 10,000.00
156 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยจัดเก็บรายได้ ประจําเดือน ตค.64 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพํนธ์ นางสาวสิริญาภรณ์  พิมพํนธ์ เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
9,000.00 9,000.00



ลําดับ
ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน
งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด   อําเภอกันทรารมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

157 จ้างเหมารักษาที่ทําการ อบต. ประจําเดือน  ตค.64 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหนูเจียร ชารีผล นายหนูเจียร ชารีผล เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่
เกินราคากลางที่ตั้งไว้

5,000.00 5,000.00
158 จ้างเหมาบริการแม่บ้าน ประจําเดือน   ตค.64 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรีนวล  ชารี นางศรีนวล  ชารี เป็นผู้เสนอราคาที่ไม่

เกินราคากลางที่ตั้งไว้
7,000.00 7,000.00

4,551,121.63รวมงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง


