
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

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

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖5 

 

       (ลงชื่อ)              

        (นายวราพงษ์  เศรษฐ์รักษา) 
                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  ๒๕๖5  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖5 

 
ล าดับที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑. จัดซื้อวัสดุส านักงาน ๒๐,๘๐๐ ๒๐,๘๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโค บริษัท สยามแม็คโค ราคาต่ าสุด ๖๕/๒๕๖5  ๒ มีนาคม ๒๕๖5 
๒. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๖,๐๕๐ ๖,๐๕๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน

เนรี่ จ ากัด 
บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 6๖/๒๕๖5 ๒ มีนาคม ๒๕๖5 

๓. จัดซื้อวัสดุส านักงาน ๑๒,๕๙๐ ๑๒,๕๙0 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด ๖๗/๒๕๖5 ๒ มีนาคม ๒๕๖5 

๔. จ้างซ่อมแซมรถ 4 ประต ู ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะไหล่ยนต ์ ร้านกัมปนาทอะไหล่ยนต ์ ราคาต่ าสุด ๘๑/๒๕๖5 ๔ มีนาคม ๒๕๖5 
๕. จ้างเหมาจัดท าป้าย ๙๐๐ ๙๐๐ เฉพาะเจาะจง  ร้านยางตลาดอิงเจ็ท  ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ราคาต่ าสุด ๘๒/๒๕๖5 ๔ มีนาคม ๒๕๖5 
๖. จัดซื้อวัสดุทางการแพทย ์ ๑๔,๖๖๐ ๑๔,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยา

ระเบียบเภสัช 
บริษัท ห้างขายยาระเบียบ
เภสัช 

ราคาต่ าสุด ๖๘/๒๕๖5  ๔ มีนาคม ๒๕๖5 

๗. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
อบรม 

400 400 เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงค์เจ็ท ร้านยางตลาดอิงค์เจ็ท ราคาต่ าสุด ๖๙/๒๕๖5  ๔ มีนาคม ๒๕๖5 

๘. จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ๑๕,๙๘๐ ๑๕,๙๘๐ เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ่งมินิมาร์ท ร้านหนึ่งมินิมาร์ท ราคาต่ าสุด ๘3/๒๕๖5 ๑๑ มีนาคม ๒๕๖5 
9. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ ๓,๗๘๐ ๓,๗๘๐ เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดวานซ ์ บริษัทแอดวานซ ์ ราคาต่ าสุด ๗๐/๒๕๖5 ๑๑ มีนาคม ๒๕๖5 

10. จ้างเหมาจัดสถานท่ี  ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเงินน าโชค ร้านเงินน าโชค ราคาต่ าสุด ๘๖/๒๕๖5 ๒๑ มีนาคม ๒๕๖5 
11. จ้างเหมาจัดท าป้าย ๗๐๐ ๗๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงค์เจ็ท ร้านยางตลาดอิงค์เจ็ท ราคาต่ าสุด ๘๗/๒๕๖5 ๒๑ มีนาคม ๒๕๖5 
12. จัดซื้อวัสดุส านักงาน ๑๑,๓๕๕ ๑๑,๓๕๕ เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน

เนรี่ จ ากัด 
บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด ๗๓/๒๕๖5 ๒๓ มีนาคม ๒๕๖5 

 


