
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

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

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  2  พฤษภาคม  ๒๕๖5 

 

      (ลงชื่อ)          

       (นายวราพงษข  เศรษฐขรักษา) 
         นายกองคขการบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  ๒๕๖5  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5  

องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์  

วันที่  2  พฤษภาคม  ๒๕๖5  

 
ล าดับที ่ 

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจา้ง  

 

วงเงินท่ีจัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง 

 
ราคากลาง  

 
วิธีซื้อหรือจ้าง  

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ 
ราคาที่เสนอ 

ผู้วดร้ับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง  

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย 

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซื้อจดัจ้าง  

๑.  จ้างท าป้ายโครงการอบรม
ทบทวนระบบการแพทยข
ฉุกเฉิน 

700 700 เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ราคาต่ าสุด 87/๒๕๖5 ล.ว 5 เม.ย.๒๕๖5 

๒.  จ้างท าป้ายห้ามทิ้งขยะ 900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ราคาต่ าสุด 88/๒๕๖5 ล.ว 5 เม.ย.๒๕๖5 
๓.  จัดซื้อวัสดสุ านักงาน  

(กองคลัง)  
2,450  2,450   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีโทกราฟฟิค 

แอนดข โอเอ 
หจก.ทีโทกราฟฟิค แอนดข 
โอเอ 

ราคาต่ าสุด  75/๒๕๖5 ล.ว 5 เม.ย.๒๕๖5 

๔. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  31,355.40  31,355.40   เฉพาะเจาะจง  บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าสขจ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าสข
จ ากัด (มหาชน) 

ราคาต่ าสุด  76/๒๕๖5 ล.ว 5 เม.ย.๒๕๖5 

๕. จ้างท าป้ายประชาสัมพันธข 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศศิประภาดีวซนข ร้านศศิประภาดีวซนข ราคาต่ าสุด 89/๒๕๖5 ล.ว 7 เม.ย.๒๕๖5 
๖. โครงการอบรมทบทวน

ระบบการแพทยขฉุกเฉิน 
19,100 19,100 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เค.วฟรขเซฟแอน

เรสคิว 
ร้าน พี.เค.วฟรขเซฟแอนเรส
คิว 

ราคาต่ าสุด 77/๒๕๖5 ล.ว 8 เม.ย.๒๕๖5 

๗. โครงการอบรมทบทวน
ระบบการแพทยขฉุกเฉิน 

1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เค.วฟรขเซฟแอน
เรสคิว 

ร้าน พี.เค.วฟรขเซฟแอนเรส
คิว 

ราคาต่ าสุด 78/๒๕๖5 ล.ว 8 เม.ย.๒๕๖5 

๘. จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนตข
(กข 3811 กส.) 

11,420 11,420 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะวหล่
ยนตข 

ร้านกัมปนาทอะวหลย่นตข ราคาต่ าสุด 91/๒๕๖5 ล.ว 8 เม.ย.๒๕๖5 

๙. จ้างท าป้ายโครงการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศศิประภาดีวซนข ร้านศศิประภาดีวซนข ราคาต่ าสุด 92/๒๕๖5 ล.ว 8 เม.ย.๒๕๖5 

๑๐. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน(สป) 3,120 3,120 เฉพาะเจาะจง บริษัทยางตลาด สเตชั่น
เนรี่ จ ากัด 

บริษัทยางตลาด สเตชั่นเน
รี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 82/๒๕๖5 ล.ว 11เม.ย.๒๕๖5 

๑๑. จัดซื้อวัสดจุัดเตรียมรับเสดจ็ 3,120 3,120 เฉพาะเจาะจง บริษัทยางตลาด สเตชั่น
เนรี่ จ ากัด 

บริษัทยางตลาด สเตชั่นเน
รี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 85/๒๕๖5 ล.ว 25เม.ย.๒๕๖5 

๑๒. จัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย 
(กองสวัสดิการสังคม) 

3,060 3,060 เฉพาะเจาะจง บริษัทยางตลาด สเตชั่น
เนรี่ จ ากัด 

บริษัทยางตลาด สเตชั่นเน
รี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 84/๒๕๖5 ล.ว 25เม.ย.๒๕๖5 



๑๓. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,550 1,550 เฉพาะเจาะจง บริษัทยางตลาด สเตชั่น
เนรี่ จ ากัด 

บริษัทยางตลาด สเตชั่นเน
รี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 83/๒๕๖5 ล.ว 25เม.ย.๒๕๖5 

๑๔. จ้างพ้ืนท่ีโดเมนเนม เว็ปวซดข
หน่วยงาน 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท วทมขมีเดีย เว็บ
ดีวซนข จ ากัด 

บริษัท วทมขมีเดีย เว็บ
ดีวซนข จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 93/๒๕๖5 ล.ว 25เม.ย.๒๕๖5 

๑๕. จัดซื้อวัสดจุัดเตรียมรับเสดจ็ 5,250 5,250 เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ราคาต่ าสุด 94/๒๕๖5 ล.ว 26เม.ย.๒๕๖5 
๑๖. จัดซื้อวัสดจุัดเตรียมรับเสดจ็ 4,666.96 4,666.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล

เฮ้าสขจ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าสข
จ ากัด (มหาชน) 

ราคาต่ าสุด 86/๒๕๖5 ล.ว 26เม.ย.๒๕๖5 

๑๗. จ้างซ่อมบ ารุงรักษาครุภณัฑข
คอมพิวเตอรข (สป) 

3,800 3,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซข อี
โวลูช่ันซิลเด็มสข จ ากัด 

บริษัท แอดวานซข อีโวลูชั่น
ซิลเดม็สข จ ากดั 

ราคาต่ าสุด 95/๒๕๖5 ล.ว 26เม.ย.๒๕๖5 

๑๘. จ้างซ่อมแซมระบบประปา 18,700 18,700 เฉพาะเจาะจง ร้านมังกรแอรข
อิเล็กทรอนิกสข 

ร้านมังกรแอรข
อิเล็กทรอนิกสข 

ราคาต่ าสุด 97/๒๕๖5 ล.ว 26เม.ย.๒๕๖5 

 


