
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

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

   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง  เกี่ยวกับการพิจารณา
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน  
โดยส าเนาข้อมูลที่ลงในระบบ  e –  GP  ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด  มาจัดท าส าเนาไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  เพื่อเป็นดัชนีส าหรับการตรวจดูของประชาชน  นั้น 

   องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าเดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ  
๒๕๖5  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  3  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 

 

       (ลงชื่อ)              

        (นายวราพงษ์  เศรษฐ์รักษา) 
                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  ๒๕๖5  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่  3  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 

 
ล าดับที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑. จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อม
เข้าเล่ม (สป) 

700 700 เฉพาะเจาะจง หนึ่งมินิมาร์ท หนึ่งมินิมาร์ท ราคาต่ าสุด 55/๒๕๖5 ล.ว 4 ม.ค.๒๕๖5 

๒. จ้างเหมาบริการซักผ้าคุม
โต๊ะห้องประชุม 

300 300 เฉพาะเจาะจง นายผจญ  อนันตะเสน นายผจญ  อนันตะเสน ราคาต่ าสุด 56/๒๕๖5 ล.ว 4 ม.ค.๒๕๖5 

๓. จัดซื้อโต๊ะรับแขก (ห้อง
ประชุม) 

14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง ชัยเฟอร์นิเจอร์ ไม้น๊อก
ดาว 

ชัยเฟอร์นิเจอร์ ไม้น๊อก
ดาว 

ราคาต่ าสุด 35/๒๕๖5 ล.ว 4 ม.ค.๒๕๖5 

๔. จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์
และบริการเก็บภาษ ี

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศศิประภาดีไซน ์ ร้านศศิประภาดีไซน ์ ราคาต่ าสุด 57/๒๕๖5 ล.ว 10 ม.ค.๒๕๖5 

๕. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างงาน
ประปา 

11,754 11,754 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด (มหาชน) 

ราคาต่ าสุด 36/๒๕๖5 ล.ว 10 ม.ค.๒๕๖5 

๖. จัดซื้อวัสดุคอม (กองคลัง) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊กอ.ออโตเมช่ัน หจก.บิ๊กอ.ออโตเมช่ัน ราคาต่ าสุด 37/๒๕๖5 ล.ว 12 ม.ค.๒๕๖5 

๗. จ้างซ่อมแซมประตูและ
หน้าต่างส านักงาน 

25,400 25,400 เฉพาะเจาะจง แบงค์&เบนร์ 
กระจกอลูมิเนียม 

แบงค์&เบนร์ 
กระจกอลูมิเนียม 

ราคาต่ าสุด 59/๒๕๖5 ล.ว 13 ม.ค.๒๕๖5 

๘. จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
(กองช่าง) 

2,000 2,000 เฉพาะเจาะจง เจเอส คอมพิวเตอร์ & 
ไอท ี

เจเอส คอมพิวเตอร์ & 
ไอท ี

ราคาต่ าสุด 60/๒๕๖5 ล.ว 13 ม.ค.๒๕๖5 

9. จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล 9,880 9,880 เฉพาะเจาะจง ร้านศศิประภาดีไซน ์ ร้านศศิประภาดีไซน ์ ราคาต่ าสุด 61/๒๕๖5 ล.ว 14 ม.ค.๒๕๖5 
10. จ้างท าป้าย(กองช่าง) 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นน้ าอิงเจ็ท ร้านต้นน้ าอิงเจ็ท ราคาต่ าสุด 62/๒๕๖5 ล.ว 19 ม.ค.๒๕๖5 
11. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,920 8,920 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน

เนรี่ จ ากัด 
บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 39/๒๕๖5 ล.ว 19 ม.ค.๒๕๖5 

12. จัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ป้องกัน
ไวรัสโคโรนา 2019 

4,640 4,640 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 40/๒๕๖5 ล.ว 26 ม.ค.๒๕๖5 

13. ซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องตัด
หญ้า 

2,030 2,030 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 41/๒๕๖5 ล.ว 26 ม.ค.๒๕๖5 

14. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,060 4,060 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด (มหาชน) 

ราคาต่ าสุด 42/๒๕๖5 ล.ว 31 ม.ค.๒๕๖5 



15. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด (มหาชน) 

ราคาต่ าสุด 43/๒๕๖5 ล.ว 31 ม.ค.๒๕๖5 

16. จ้างซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล 3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะไหล่ยนต ์ ร้านกัมปนาทอะไหล่ยนต ์ ราคาต่ าสุด 63/๒๕๖5 ล.ว 31 ม.ค.๒๕๖5 
17. ซื้อวัสดุซ่อมแซมรถดูดสิ่ง

ปฏิกูล 
4,022 4,022 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล

เฮ้าส์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด (มหาชน) 

ราคาต่ าสุด 38/๒๕๖5 ล.ว 38 ม.ค.๒๕๖5 

18 จัดซื้อถุงมือยางงานรถขยะ 598 598 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะไหล่ยนต ์ ร้านกัมปนาทอะไหล่ยนต ์ ราคาต่ าสุด 46/๒๕๖5 ล.ว 31 ม.ค.๒๕๖5 
19. จัดซื้อน้ ามันไฮโดริก 1,380 1,380 เฉพาะเจาะจง ร้านศศิประภาดีไซน ์ ร้านศศิประภาดีไซน ์ ราคาต่ าสุด 45/๒๕๖5 ล.ว 31 ม.ค.๒๕๖5 

 


