
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

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

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  3  ตุลาคม  ๒๕๖5 

 

      (ลงชื่อ)             

       (นายวราพงษ์  เศรษฐ์รักษา) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน ๒๕๖5ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่  3 ตุลาคม  ๒๕๖5 

 
ล าดับที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินท่ีจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑.  จ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ 150  150  เฉพาะเจาะจง นางดวงใจ  ภูบรรทัด นางดวงใจ  ภูบรรทัด ราคาต่ าสุด 138/๒๕๖5 ล.ว 5ก.ย.๒๕๖5 
๒. จ้างท าป้ายโครงการอบรม

ความรู้ดานกฎหมาย 
700  700  เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ราคาต่ าสุด 137/๒๕๖5 ล.ว 5ก.ย.๒๕๖5 

๓.  จัดซื้อวัสดุส านักงาน 6,610  6,610  เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดเครื่อง
เขียน 

ร้านยางตลาดเครื่องเขียน ราคาต่ าสุด 193/๒๕๖5 ล.ว 6ก.ย.๒๕๖5 

๔. จัดซื้อวัสดุโครงการอบรม
ความรู้ดานกฎหมาย 

700 700 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 192/๒๕๖5 ล.ว 6ก.ย.๒๕๖5 

๕. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป) 690 690 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 195/๒๕๖5 ล.ว 7ก.ย.๒๕๖5 

๖. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,295 5,295 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 196/๒๕๖5 ล.ว 7ก.ย.๒๕๖5 

๗. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (สป) 3,960 3,960 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 194/๒๕๖5 ล.ว 7ก.ย.๒๕๖5 

๘. จ้างท าป้ายสติ๊กเกอร์ฟิว
เจอร์บอร์ด 

900 900 เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ราคาต่ าสุด 139/๒๕๖5 ล.ว 7ก.ย.๒๕๖5 

๙. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (สป) 3,337 3,337 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 200/๒๕๖5 ล.ว 8ก.ย.๒๕๖5 

๑๐. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 (กองคลัง) 

2,190 2,190 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีโอกราฟฟิค แอน 
โอเอ 

หจก.ทีโอกราฟฟิค แอน 
โอเอ 

ราคาต่ าสุด 201/๒๕๖5 ล.ว12ก.ย.๒๕๖5 

๑๑. จ้างท าตรายาง 2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ราคาต่ าสุด 203/๒๕๖5 ล.ว14ก.ย.๒๕๖5 
๑๒. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

 (กองคลัง) 
9,975 9,975 เฉพาะเจาะจง ร้านเคพี 2018 ร้านเคพี 2018 ราคาต่ าสุด 205/๒๕๖5 ล.ว14ก.ย.๒๕๖5 

๑๓. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,260 5,260 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 206/๒๕๖5 ล.ว15ก.ย.๒๕๖5 



๑๔. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (สป) 8,190 8,190 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 207/๒๕๖5 ล.ว15ก.ย.๒๕๖5 

๑๕. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

9,370 9,370 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 209/๒๕๖5 ล.ว16ก.ย.๒๕๖5 

๑๖. จัดซื้อวัสดุโครงการรับรู้สู่
ชุมชน 

2,265 2,265 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

บริษัท ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 208/๒๕๖5 ล.ว16ก.ย.๒๕๖5 

๑๗. จ้างท าป้ายโครงการรับรู้สู่
ชุมชน 

600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ร้านยางตลาดอิงเจ็ท ราคาต่ าสุด 140/๒๕๖5 ล.ว16ก.ย.๒๕๖5 

๑๘. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6,930 6,930 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.ทวีสินกาฬสินธุ ์ หจก. ส.ทวีสินกาฬสินธุ ์ ราคาต่ าสุด 211/๒๕๖5 ล.ว20ก.ย.๒๕๖5 
19. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ า 36,700 36,700 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีโอกราฟฟิค แอน 

โอเอ 
หจก.ทีโอกราฟฟิค แอน 
โอเอ 

ราคาต่ าสุด 212/๒๕๖5 ล.ว23ก.ย.๒๕๖5 

20. จัดซื้อวัสดุประปา สารส้ม 
คลอรีน 

121,100 121,100 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีพี ซัพพลาย ร้าน พีพี ซัพพลาย ราคาต่ าสุด 213/๒๕๖5 ล.ว23ก.ย.๒๕๖5 

21. จัดซื้อวัคซีนโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

35,940 35,940 เฉพาะเจาะจง หจก.เค.ซายน์เซนเตอร์
แอนด์เมดิคอล 

หจก.เค.ซายน์เซนเตอร์
แอนด์เมดิคอล 

ราคาต่ าสุด 214/๒๕๖5 ล.ว27ก.ย.๒๕๖5 

 


