
 

 
ที่  ศก 77601/ว151 ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด 
 หมู่ที่  1  ต ำบลอีปำด  อ ำเภอกันทรำรมย์ 
 จังหวัดศรีสะเกษ  33130 

 16 เมษำยน 2564 

เรื่อง  ขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ  
       ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 

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

สิ่งที่สิ่งมำด้วย  1. ประกำศสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ  
                      ประจ ำเดือน มีนำคม 2564  จ ำนวน  1  ฉบับ 
                   2. สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ  
                      ประจ ำเดือน มีนำคม 2564  จ ำนวน  1  ฉบับ 

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

      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด  จึงขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน
ได้รับทรำบถึงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำเดือน มีนำคม 2564 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 มีนาคม 2564 

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

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

 องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด ขอประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจ าเดือน มีนาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 

 
          (ลงชื่อ)  
                  (นายอดิศักดิ์  จันทรัตน์) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 
 
 
 

 



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

1 น ้ำด่ืม มค.64 572.00 เฉพำะเจำะจง นำยอนุกูล   ส้ำรำญ นำยอนุกูล   ส้ำรำญ
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

572.00 572.00

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) 13,290.00 เฉพำะเจำะจง หจก. ศรีสะเกษไอเฟค หจก. ศรีสะเกษไอเฟค
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

13,290.00 13,290.00
3 วัสดุส้ำนักงำน 9,494.00

เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำลวิทยำ หจก.ไพศำลวิทยำ
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

9,494.00 9,494.00
4 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,020.00

เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำลวิทยำ หจก.ไพศำลวิทยำ
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

3,020.00 3,020.00
5 วัสดุเกษตร 5,600.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮ่ัวฮวดยนต์กลกำร ร้ำนฮ่ัวฮวดยนต์กลกำร
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

5,600.00 5,600.00

สรุปผลด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด   อ ำเภอกันทรำรมย์     จังหวัดศรีสะเกษ



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด   อ ำเภอกันทรำรมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

6 วัสดุส้ำนักงำน 10,145.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ไพศำลวิทยำ หจก.ไพศำลวิทยำ
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

10,145.00 10,145.00

7 จ้ำงตรวจสภำพรถยนต์ส่วนกลำง 3,372.64 เฉพำะเจำะจง
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

3,372.64 675.00

8 จ้ำงท้ำป้ำยไวนิลเน่ืองใน “วัน อปพร” 240.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ้นไวนิล ร้ำนอ้นไวนิล
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

ประจ้ำปี  2564   240.00 240.00

9 ซื อครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 10,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮ่ัวฮวดยนต์กลกำร ร้ำนฮ่ัวฮวดยนต์กลกำร 
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้ออ่อน 10,900.00 10,900.00

10 ซื อครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 12,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฮ่ัวฮวดยนต์กลกำร ร้ำนฮ่ัวฮวดยนต์กลกำร 
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

เคร่ืองตัดหญ้ำแบบล้อจักรยำน 12,000.00 12,000.00

11 จ้ำงซ่อมอุปกรณ์ของหอกระจำยข่ำวชุมชน 8,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยประจักร  จันทร์แจ่ม นำยประจักร  จันทร์แจ่ม 
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

บ้ำนอีปำด หมู่ท่ี 1 8,800.00 8,800.00

12 ซื ออำหำรเสริม (นม) ปิดเทอม 66,344.88 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมวังน ้ำเย็น สหกรณ์โคนมวังน ้ำเย็น 
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

66,344.88 66,344.88



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับคัดเลือกและรำคำ
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

สรุปผลด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอีปำด   อ ำเภอกันทรำรมย์     จังหวัดศรีสะเกษ

13 ซื อวัสดุไฟฟ้ำ 5,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งเรือง ร้ำนรุ่งเรือง 
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

5,000.00 5,000.00

14 จ้ำงเหมำบริกำรครูผู้ดูแลเด็ก 10,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวหงส์ฟ้ำ  ชำรี นำงสำวหงส์ฟ้ำ  ชำรี
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

ประจ้ำเดือน เม.ย.64 10,000.00 10,000.00

15 จ้ำงเหมำบริกำรผู้ช่วยจัดเก็บรำยได้ 9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสิริญำภรณ์  พิมพ์พันธ์ นำงสำวสิริญำภรณ์  พิมพ์พันธ์
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

ประจ้ำเดือน เม.ย.64 9,000.00 9,000.00

16 จ้ำงเหมำรักษำท่ีท้ำกำร อบต. 5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยหนูเจียร  ชำรีผล นำยหนูเจียร  ชำรีผล
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

ประจ้ำเดือน  เม.ย.64 5,000.00 5,000.00

17 จ้ำงเหมำบริกำรแม่บ้ำน 7,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงศรีนวล  ชำรี นำงศรีนวล  ชำรี
เป็นผู้เสนอรำคำท่ีไม่
เกินรำคำกลำงท่ีตั งไว้

 ประจ้ำเดือน   เม.ย.64 7,000.00 7,000.00


