
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

------------------------------------------------------------- 

   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  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ  
๒๕๖5  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  5  มกราคม  ๒๕๖5 

 

       (ลงชื่อ)         

        (นายสมัย    ภูคงน้ า) 
                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  ปฏิบัติหน้าที่   
                                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่  5  มกราคม  ๒๕๖5 

 
ล าดับที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินท่ีจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 3,833 3,833 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 25/๒๕๖5 ล.ว 8 ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๒. จัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อนน้ า
เย็น 

4,990 4,990 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์
จ ากัด (มหาชน) 

ราคาต่ าสุด 27/๒๕๖5 ล.ว 15 ธ.ค. 
๒๕๖๔ 

๓. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 1,250 1,250 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 16/๒๕๖5 ล.ว 8 ธ.ค. ๒๕๖๔ 

๔. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,730 3,730 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะไหล่ยนต ์ ร้านกัมปนาทอะไหล่ยนต ์ ราคาต่ าสุด 50/๒๕๖5 ล.ว 8 ธ.ค. ๒๕๖๔ 
๕. โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านศศิประภาดีไซน ์ ร้านศศิประภาดีไซน ์ ราคาต่ าสุด 51/๒๕๖5 ล.ว 14 ธ.ค.๒๕๖๔ 

๖. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

6,032 6,032 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.ทวีสินกาฬสินธุ ์ หจก. ส.ทวีสินกาฬสินธุ ์ ราคาต่ าสุด 28/๒๕๖5 ล.ว 20 ธ.ค.๒๕๖๔ 

๗. ค่าใช้จ่ายในงานเลือกตั้ง 11,700 11,700 เฉพาะเจาะจง ร้านศศิประภาดีไซน ์ ร้านศศิประภาดีไซน ์ ราคาต่ าสุด 52/๒๕๖5 ล.ว 21 ธ.ค.๒๕๖๔ 
๘. ค่าใช้จ่ายในงานเลือกตั้ง 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ  บุญแสนชัย  ราคาต่ าสุด 54/๒๕๖5 ล.ว 21 ธ.ค.๒๕๖๔ 
9. ค่าใช้จ่ายในงานเลือกตั้ง 6,500 6,500 เฉพาะเจาะจง นางศิริเนตร  พันธ์สวัสดิ ์  ราคาต่ าสุด 53/๒๕๖5 ล.ว 21 ธ.ค.๒๕๖๔ 

10. ค่าใช้จ่ายในงานเลือกตั้ง 62,839 62,839 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 32/๒๕๖5 ล.ว 21 ธ.ค.๒๕๖๔ 

11. ค่าใช้จ่ายในงานเลือกตั้ง 42,300 42,300 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 31/๒๕๖5 ล.ว 21 ธ.ค.๒๕๖๔ 

12. ค่าใช้จ่ายในงานเลือกตั้ง 84,720 84,720 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 30/๒๕๖5 ล.ว 21 ธ.ค.๒๕๖๔ 

 


