
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน สิงหาคม  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  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ  
๒๕๖5  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  1 กันยายน ๒๕๖5 

 

      (ลงชื่อ)             

       (นายวราพงษ์  เศรษฐ์รักษา) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม ๒๕๖5ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่  1 กันยายน  ๒๕๖5 

 
ล าดับที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินท่ีจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑.  โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

700  700  เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดเครื่อง
เขียน 

ร้านยางตลาดเครื่องเขียน ราคาต่ าสุด 176/๒๕๖5 ล.ว 1ส.ค.๒๕๖5 

๒. จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
(กข 6384 กส.) 

13,120  13,120  เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะไหล่
ยนต ์

ร้านกัมปนาทอะไหล่ยนต ์ ราคาต่ าสุด 130/๒๕๖5 ล.ว 1ส.ค.๒๕๖5 

๓.  จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรม
วันเฉลิมพระเกียรติ ร.10 

6,355  6,355  เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดเครื่อง
เขียน 

ร้านยางตลาดเครื่องเขียน ราคาต่ าสุด 177/๒๕๖5 ล.ว 4ส.ค.๒๕๖5 

๔. จ้างซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
แอร์ (สนง.) 

14,850 14,850 เฉพาะเจาะจง ร้าน พารวย 888 แอร์ 
แอนด์เซอร์วิส 

ร้าน พารวย 888 แอร์ 
แอนด์เซอร์วิส 

ราคาต่ าสุด 131/๒๕๖5 ล.ว 8ส.ค.๒๕๖5 

๕. จ้างซ่อมบ ารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าประปา หมู่ท่ี 16 

11,040 11,040 เฉพาะเจาะจง ร้าน มังกรแอร์
อิเล็กทรอนิกส ์

ร้าน มังกรแอร์
อิเล็กทรอนิกส ์

ราคาต่ าสุด 132/๒๕๖5 ล.ว 9ส.ค.๒๕๖5 

๖. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 10,230 10,230 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 180/๒๕๖5 ล.ว10ส.ค.๒๕๖5 

๗. โครงการปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวยความสะดวกผู้
พิการ 

40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง ร้านป่อทองการค้า ร้านป่อทองการค้า ราคาต่ าสุด 181/๒๕๖5 ล.ว11ส.ค.๒๕๖5 

๘. จัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์
วิทยาศาสตร ์

19,890 19,890 เฉพาะเจาะจง หจก. เค.ซายน์เซนเตอร์
แอนด์มิดิคอล 

หจก. เค.ซายน์เซนเตอร์
แอนด์มิดิคอล 

ราคาต่ าสุด 182/๒๕๖5 ล.ว15ส.ค.๒๕๖5 

๙. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 8,600 8,600 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.ทวีสินกาฬสินธุ ์ หจก. ส.ทวีสินกาฬสินธุ ์ ราคาต่ าสุด 184/๒๕๖5 ล.ว15ส.ค.๒๕๖5 
๑๐. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (สป) 7,785 7,785 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน

เนรี่ จ ากัด 
บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 185/๒๕๖5 ล.ว18ส.ค.๒๕๖5 

๑๑. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (สป) 4,550 4,550 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 186/๒๕๖5 ล.ว18ส.ค.๒๕๖5 

๑๒. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,750 1,750 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 187/๒๕๖5 ล.ว18ส.ค.๒๕๖5 



๑๓. จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถน้ า
เอนกประสงค ์

4,364.53 4,364.53 เฉพาะเจาะจง หจก.เฮียบหงวนมิลเลอร์
กาฬสินธุ ์

หจก.เฮียบหงวนมิลเลอร์
กาฬสินธุ ์

ราคาต่ าสุด 133/๒๕๖5 ล.ว18ส.ค.๒๕๖5 

๑๔. จัดซ้ือวัสดุ โครงการสนับสนุน
การด าเนินการของศูนย์บริการ
คนพิการทั่วไป 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเงินน าโชค ร้านเงินน าโชค ราคาต่ าสุด 188/๒๕๖5 ล.ว25ส.ค.๒๕๖5 

๑๕. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 (กองคลัง) 

8,855 8,855 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีโอกราฟฟิค แอน 
โอเอ 

หจก.ทีโอกราฟฟิค แอน 
โอเอ 

ราคาต่ าสุด 189/๒๕๖5 ล.ว26ส.ค.๒๕๖5 

๑๖. จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
(81-8804 กส.) 

5,640 5,640 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะไหล่
ยนต ์

ร้านกัมปนาทอะไหล่ยนต ์ ราคาต่ าสุด 134/๒๕๖5 ล.ว26ส.ค.๒๕๖5 

๑๗. จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
(82-4593 กส.) 

4,220 4,220 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะไหล่
ยนต ์

ร้านกัมปนาทอะไหล่ยนต ์ ราคาต่ าสุด 135/๒๕๖5 ล.ว29ส.ค.๒๕๖5 

๑๘. จ้างถ่ายเอกสาร 5,157 5,157 เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งมินิมาร์ท ร้านหนึ่งมินิมาร์ท ราคาต่ าสุด 136/๒๕๖5 ล.ว30ส.ค.๒๕๖5 
19. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

(กองคลัง) 
9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีโอกราฟฟิค แอน 

โอเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิค แอน 
โอเอ 

ราคาต่ าสุด 191/๒๕๖5 ล.ว30ส.ค.๒๕๖5 

20. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 9,801 9,801 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.ทวีสินกาฬสินธุ ์ หจก. ส.ทวีสินกาฬสินธุ ์ ราคาต่ าสุด 190/๒๕๖5 ล.ว30ส.ค.๒๕๖5 
 


