
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน มิถุนายน  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  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5  เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นวปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ  
๒๕๖5  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  ๒๕๖5 

 

      (ลงชื่อ)          

       (นายวราพงษข  เศรษฐขรักษา) 
         นายกองคขการบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖5  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5   

องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์   

วันที่  1  กรกฎาคม  ๒๕๖5   

 
ล าดับที ่ 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง  

 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

 
ราคากลาง  

 
วิธีซื้อหรือจ้าง  

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้วดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง  

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย 

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซื้อจดัจ้าง  

๑.  จัดซื้อวัสดปุระปา 1,696   1,696   เฉพาะเจาะจง หจก. ส.ทวีสินกาฬสินธุข หจก. ส.ทวีสินกาฬสินธุข ราคาต่ าสุด 103/๒๕๖5 ล.ว 1มิ.ย.๒๕๖5 
๒.  จ้างท าป้าย (กองสวัสดิการ

สังคม) 
1,000   1,000   เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ราคาต่ าสุด 110/๒๕๖5 ล.ว 2มิ.ย.๒๕๖5 

๓.  โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน(คดัแยกขยะ) 

19,490  19,490  เฉพาะเจาะจง ร้านเงินน าโชค ร้านเงินน าโชค ราคาต่ าสุด  107/๒๕๖5 ล.ว2มิ.ย.๒๕๖5 

๔. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 
 (กองคลัง) 

8,171  8,171  เฉพาะเจาะจง  หจก.ทีโอกราฟฟิค 
แอนดข โอเอ 

หจก.ทีโอกราฟฟิค แอนดข 
โอเอ 

ราคาต่ าสุด  108/๒๕๖5 ล.ว 6มิ.ย.๒๕๖5 

๕. จัดซื้อวัสดซุ่อมแซมเครื่อง
ตัดหญา้ 

780 780 เฉพาะเจาะจง บริษัทยางตลาด สเตชั่น
เนรี่ จ ากัด 

บริษัทยางตลาดสเตช่ันเนรี่ 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 109/๒๕๖5 ล.ว 7มิ.ย.๒๕๖5 

๖. จัดซื้อธงชาติและธงอักษร
พระนามาภิวธย ส.ท. 

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทยางตลาด สเตชั่น
เนรี่ จ ากัด 

บริษัทยางตลาดสเตช่ันเนรี่ 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 110/๒๕๖5 ล.ว15มิ.ย.๒๕๖5 

๗. จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนตข 
(กข 6384 กส.) 

1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ตี๋วดนาโม ตี๋วดนาโม ราคาต่ าสุด 113/๒๕๖5 ล.ว15มิ.ย.๒๕๖5 

๘. โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน(คดัแยกขยะ) 

10,595 10,595 เฉพาะเจาะจง ร้านศศิประภาดีวซนข ร้านศศิประภาดีวซนข ราคาต่ าสุด 111/๒๕๖5 ล.ว15มิ.ย.๒๕๖5 

๙. โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน(คดัแยกขยะ) 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  ภรูะบตัร นายเจษฎา  ภรูะบตัร ราคาต่ าสุด 112/๒๕๖5 ล.ว15มิ.ย.๒๕๖5 

๑๐. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 11,029 11,029 เฉพาะเจาะจง บริษัทยางตลาด สเตชั่น
เนรี่ จ ากัด 

บริษัทยางตลาดสเตช่ันเนรี่ 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 111/๒๕๖5 ล.ว22มิ.ย.๒๕๖5 

๑๑. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12,165 12,165 เฉพาะเจาะจง บริษัทยางตลาด สเตชั่น
เนรี่ จ ากัด 

บริษัทยางตลาดสเตช่ันเนรี่ 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 112/๒๕๖5 ล.ว22มิ.ย.๒๕๖5 

๑๒. จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอรข 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊ก อ.ออโตเมชั่น หจก.บิ๊ก อ.ออโตเมชั่น ราคาต่ าสุด 113/๒๕๖5 ล.ว22มิ.ย.๒๕๖5 
๑๓. จัดซื้อวัสดปุระปา สารส้ม 

คลอรีน 
183,150 183,150 เฉพาะเจาะจง ร้านภูบุรีการค้า ร้านภูบุรีการค้า ราคาต่ าสุด 114/๒๕๖5 ล.ว23มิ.ย.๒๕๖5 



๑๔. จัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 1,440 1,440 เฉพาะเจาะจง บริษัทยางตลาด สเตชั่น
เนรี่ จ ากัด 

บริษัทยางตลาดสเตช่ันเนรี่ 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 115/๒๕๖5 ล.ว24มิ.ย.๒๕๖5 

๑๕. จ้างซ่อมแซมหลุมหน้า อบต.
ยางตลาด 

960 960 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิง่กาญจนข  
 วกรพินิจ 

นางสาวกิง่กาญจนข  
 วกรพินิจ 

ราคาต่ าสุด 115/๒๕๖5 ล.ว29มิ.ย.๒๕๖5 

๑๖. จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนตข 
(กข 6384 กส.) 

7,320 7,320 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะวหล่
ยนตข 

ร้านกัมปนาทอะวหลย่นตข ราคาต่ าสุด 117/๒๕๖5 ล.ว29มิ.ย.๒๕๖5 

๑๗. จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนตข 
(82-4593 กส.) 

12,010 12,010 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะวหล่
ยนตข 

ร้านกัมปนาทอะวหลย่นตข ราคาต่ าสุด 116/๒๕๖5 ล.ว29มิ.ย.๒๕๖5 

๑๘. จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย 
 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรน้อยยูนิฟอรขม ร้านเพชรน้อยยูนิฟอรขม ราคาต่ าสุด 116/๒๕๖5 ล.ว29มิ.ย.๒๕๖5 

 


