
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน กรกฎาคม  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  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นวปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖5  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  1  สิงหาคม  ๒๕๖5 

 

      (ลงชื่อ)          

       (นายวราพงษข  เศรษฐขรักษา) 
         นายกองคขการบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖5  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5  

องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  

วันที่  1  สิงหาคม  ๒๕๖5  

 
ล าดับที ่ 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง  

 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

 
ราคากลาง  

 
วิธีซื้อหรือจ้าง  

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้วดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง  

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย 

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซื้อจดัจ้าง  

๑.  จ้างถ่ายเอกสาร (สป) 1,300  1,300  เฉพาะเจาะจง หนึ่งมิริมารขท หนึ่งมิริมารขท ราคาต่ าสุด 118/๒๕๖5 ล.ว 1ก.ค.๒๕๖5 
๒.  จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 500  500  เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ราคาต่ าสุด 167/๒๕๖5 ล.ว11ก.ค.๒๕๖5 
๓.  จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนตข 

(82-4593.กส.) 
4,570  4,570  เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะวหล่

ยนตข 
ร้านกัมปนาทอะวหลย่นตข ราคาต่ าสุด  121/๒๕๖5 ล.ว11ก.ค.๒๕๖5 

๔. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอรข 9,000  9,000  เฉพาะเจาะจง  หจก.บิ๊ก อ.ออโตเมชั่น หจก.บิ๊ก อ.ออโตเมชั่น ราคาต่ าสุด  169/๒๕๖5 ล.ว11ก.ค.๒๕๖5 
๕. โครงการปรับภาพแวดล้อม

และสิ่งอ านวยความสะดวก
ของผู้สูงอายุ 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเงินน าโชค ร้านเงินน าโชค ราคาต่ าสุด 168/๒๕๖5 ล.ว11ก.ค.๒๕๖5 

๖. จ้างท าป้ายโครงการปรับ
ภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวกของผู้สูงอาย ุ

700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ราคาต่ าสุด 123/๒๕๖5 ล.ว11ก.ค.๒๕๖5 

๗. จ้างซ่อมแซมคอสะพาน 25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งกาญจนข  
 วกรพินิจ 

นางสาวกิ่งกาญจนข  
 วกรพินิจ 

ราคาต่ าสุด 120/๒๕๖5 ล.ว12ก.ค.๒๕๖5 

๘. จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนตข 
(บท 5557 กส.) 

2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะวหล่
ยนตข 

ร้านกัมปนาทอะวหลย่นตข ราคาต่ าสุด 122/๒๕๖5 ล.ว18ก.ค.๒๕๖5 

๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
15 หมู่บ้าน 

370,000 370,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเศรษฐีการก่อสร้าง ร้านเศรษฐีการก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 124/๒๕๖5 ล.ว19ก.ค.๒๕๖5 

๑๐. โครงการขุกลอกคลองวส้วก่ 
หมู่ที่ 17 

166,000 166,000 เฉพาะเจาะจง ร้านภวูท่ พานิชยข ร้านภวูท่ พานิชยข ราคาต่ าสุด 125/๒๕๖5 ล.ว20ก.ค.๒๕๖5 

๑๑. จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ า  
หมู่ที่ 17 

38,500 38,500 เฉพาะเจาะจง ร้านภวูท่ พานิชยข ร้านภวูท่ พานิชยข ราคาต่ าสุด 126/๒๕๖5 ล.ว20ก.ค.๒๕๖5 

๑๒. จัดซื้อวัสดวุฟฟ้า 22,510 22,510 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.ทวีสินกาฬสินธุข หจก. ส.ทวีสินกาฬสินธุข ราคาต่ าสุด 171/๒๕๖5 ล.ว21ก.ค.๒๕๖5 
๑๓. โครงการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านยูฟ่าสปอรขต ร้านยูฟ่าสปอรขต ราคาต่ าสุด 172/๒๕๖5 ล.ว21ก.ค.๒๕๖5 



๑๔. จ้างถ่ายเอกสาร (สป) 3,380 3,380 เฉพาะเจาะจง หนึ่งมิริมารขท หนึ่งมิริมารขท ราคาต่ าสุด 128/๒๕๖5 ล.ว22ก.ค.๒๕๖5 
๑๕. จ้างท าป้ายโครงการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 
700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ราคาต่ าสุด 127/๒๕๖5 ล.ว22ก.ค.๒๕๖5 

๑๖. จ้างซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑข
คอมพิวเตอรข(กองช่าง) 

700 700 เฉพาะเจาะจง เจเอส คอมพิวเตอรข & 
วอที 

เจเอส คอมพิวเตอรข & วอ
ที 

ราคาต่ าสุด 129/๒๕๖5 ล.ว25ก.ค.๒๕๖5 

๑๗. จัดซื้อครภุัณฑขคอมพิวเตอรข
(กองคลัง) 

21,000 21,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเซลคอมพิวเตอรข ร้านเซลคอมพิวเตอรข ราคาต่ าสุด 173/๒๕๖5 ล.ว25ก.ค.๒๕๖5 

๑๘. จัดซื้อเทียนพรรษา 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวิทยาภณัฑขเครื่อง
เขียน 

ร้านวิทยาภณัฑขเครื่อง
เขียน 

ราคาต่ าสุด 170/๒๕๖5 ล.ว26ก.ค.๒๕๖5 

19. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอรข 14,800 14,800 เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊ก อ.ออโตเมชั่น หจก.บิ๊ก อ.ออโตเมชั่น ราคาต่ าสุด 174/๒๕๖5 ล.ว26ก.ค.๒๕๖5 
20. จัดซื้อน้ ามันวฮโดริก 3,980 3,980 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตชั่น

เนรี่ จ ากัด 
บริษัท ยางตลาด สเตชั่น
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 175/๒๕๖5 ล.ว26ก.ค.๒๕๖5 

 


