
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

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

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

   องคขการบริหารส่วนต าบลยางตลาด  วด้จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นวปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖5  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  ๒๕๖5 

 

      (ลงชื่อ)          

       (นายวราพงษข  เศรษฐขรักษา) 
         นายกองคขการบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖5  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5  

องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  

วันที่  1  มิถุนายน  ๒๕๖5  

 
ล าดับที ่ 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง  

 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

 
ราคากลาง  

 
วิธีซื้อหรือจ้าง  

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้วดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง  

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย 

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซื้อจดัจ้าง  

๑.  จ้างซอ่มบ ารุงรักษาครุภณัฑข
แอรข (สป) 

1,200  1,200  เฉพาะเจาะจง ร้านมังกรแอรข
อิเล็กทรอนิกสข 

ร้านมังกรแอรข
อิเล็กทรอนิกสข 

ราคาต่ าสุด 98/๒๕๖5 ล.ว 2 พ.ค. ๒๕๖5 

๒.  จ้างท าป้ายโครงการสัตวข
ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

500  500  เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ราคาต่ าสุด 100/๒๕๖5 ล.ว 5พ.ค.๒๕๖5 

๓.  จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอรข 
(กองคลัง) 

6,000  6,000  เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซข อี
โวลูช่ันซิลเด็มสข จ ากัด 

บริษัท แอดวานซข อีโวลูช่ัน
ซิลเดม็สข จ ากดั 

ราคาต่ าสุด  87/๒๕๖5 ล.ว 6 พ.ค.๒๕๖5 

๔. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สป) 18,403.69  18,403.69  เฉพาะเจาะจง  บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าสขจ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าสข
จ ากัด (มหาชน) 

ราคาต่ าสุด  88/๒๕๖5 ล.ว 6 พ.ค.๒๕๖5 

๕. จัดซื้อวัสดปุระปา 7,150 7,150 เฉพาะเจาะจง บริษัทยางตลาด สเตชั่น
เนรี่ จ ากัด 

บริษัทยางตลาด สเตชั่นเน
รี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 92/๒๕๖5 ล.ว 12พ.ค.๒๕๖5 

๖. จ้างถ่ายเอกสาร (สป) 1,520 1,520 เฉพาะเจาะจง หนึ่งมิริมารขท หนึ่งมิริมารขท ราคาต่ าสุด 102/๒๕๖5 ล.ว12พ.ค.๒๕๖5 

๗. จ้างถ่ายเอกสาร (สป) 6,860 6,860 เฉพาะเจาะจง หนึ่งมิริมารขท หนึ่งมิริมารขท ราคาต่ าสุด 103/๒๕๖5 ล.ว19พ.ค.๒๕๖5 
๘. จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนตข 

(บท 5557 กส.) 
4,780 4,780 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะวหล่

ยนตข 
ร้านกัมปนาทอะวหลย่นตข ราคาต่ าสุด 104/๒๕๖5 ล.ว19พ.ค.๒๕๖5 

๙. จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนตข 
(81-8804.กส.) 

6,270 6,270 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะวหล่
ยนตข 

ร้านกัมปนาทอะวหลย่นตข ราคาต่ าสุด 107/๒๕๖5 ล.ว20พ.ค.๒๕๖5 

๑๐. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7,635 7,635 เฉพาะเจาะจง บริษัทยางตลาด สเตชั่น
เนรี่ จ ากัด 

บริษัทยางตลาด สเตชั่นเน
รี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 94/๒๕๖5 ล.ว20พ.ค.๒๕๖5 

๑๑. จ้างท าป้ายววนิล 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ราคาต่ าสุด 108/๒๕๖5 ล.ว23พ.ค.๒๕๖5 
๑๒. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 375 375 เฉพาะเจาะจง บริษัทยางตลาด สเตชั่น

เนรี่ จ ากัด 
บริษัทยางตลาด สเตชั่นเน
รี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 95/๒๕๖5 ล.ว23พ.ค.๒๕๖5 



๑๓. จัดซื้อครภุัณฑขส านกงาน
(ห้องผู้บริหาร) 

59,050 59,050 เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณขภณัฑข
เฟอรขนิเจอรข 

ร้านสมบูรณขภณัฑข
เฟอรขนิเจอรข 

ราคาต่ าสุด 97/๒๕๖5 ล.ว26พ.ค.๒๕๖5 

๑๔. จัดซื้อครภุัณฑขเครื่องปั้มน้ า 6,800 6,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าสขจ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าสข
จ ากัด (มหาชน) 

ราคาต่ าสุด 99/๒๕๖5 ล.ว27พ.ค.๒๕๖5 

๑๕. จัดซื้อครภุัณฑขส านกงาน
(จนท.บันทึกข้อมูล  สป.) 

8,800 8,800 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเฟอรขนิเจอรข  
วม้น๊อกดาว 

ร้านชัยเฟอรขนิเจอรข  
วม้น๊อกดาว 

ราคาต่ าสุด 98/๒๕๖5 ล.ว27พ.ค.๒๕๖5 

๑๖. จัดซื้อครภุัณฑขส านกงาน
(จนท.บันทึกข้อมูล  
กองการศึกษาฯ) 

3,280 3,280 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยเฟอรขนิเจอรข  
วม้น๊อกดาว 

ร้านชัยเฟอรขนิเจอรข  
วม้น๊อกดาว 

ราคาต่ าสุด 100/๒๕๖5 ล.ว27พ.ค.๒๕๖5 

๑๗. โครงการป้องกันและระงับ
โรคตดิเช้ือววรสั โคโรนา 
2019 

5,550 5,550 เฉพาะเจาะจง ร้านปกแข็งก๊อบปี้ 
แอนดขสเตช่ันเนอรี ่

ร้านปกแข็งก๊อบปี้ แอนดข
สเตช่ันเนอรี ่

ราคาต่ าสุด 101/๒๕๖5 ล.ว27พ.ค.๒๕๖5 

๑๘. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 
 (กองช่าง) 

8,383 8,383 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีโอกราฟฟิค 
แอนดข โอเอ 

หจก.ทีโอกราฟฟิค แอนดข 
โอเอ 

ราคาต่ าสุด 102/๒๕๖5 ล.ว30พ.ค.๒๕๖5 

19. จ้างถ่ายเอกสาร (สป) 7,942 7,942 เฉพาะเจาะจง หนึ่งมิริมารขท หนึ่งมิริมารขท ราคาต่ าสุด 109/๒๕๖5 ล.ว30พ.ค.๒๕๖5 

 


