
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน พฤศจิกายน  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  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ
ปีงบประมาณ  ๒๕๖6  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่ 2 ธันวาคม  ๒๕๖5 

 

      (ลงชื่อ)     

       (นายวราพงษ์  เศรษฐ์รักษา) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖5  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่  2 ธันวาคม  ๒๕๖5 

 
ล าดับที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินท่ีจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. จัดซื้อวัสดุท าความสะอาด 
(สป) 920 920 

เฉพาะเจาะจง ร้าน คณะบุคคล เจน
เจมส์สปอร์ต 

ร้าน คณะบุคคล เจน
เจมส์สปอร์ต 

ราคาต่ าสุด 13/2566 ล.ว 2 พ.ย. ๒๕๖5 

๒. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
(โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน) 

14,060 14,060 
เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 

กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 
กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 

ราคาต่ าสุด 14/2566 ล.ว 2 พ.ย. ๒๕๖5 

๓.  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กอง
ช่าง) 28,527 28,527 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.
ทวีสินกาฬสินธุ์ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.
ทวีสินกาฬสินธุ์ 

ราคาต่ าสุด 15/2566 ล.ว 2 พ.ย. ๒๕๖5 

๔. จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัด
หญ้าแบบล้อจักรยาน 24,000 24,000 เฉพาะเจาะจง ทองบวกนานาภัณฑ์ ทองบวกนานาภัณฑ์ ราคาต่ าสุด 16/2566 ล.ว 2 พ.ย. ๒๕๖5 

๕. จ้างถ่ายเอกสาร (สป) 2,740 2,740 เฉพาะเจาะจง หนึ่งมินิมาร์ท หนึ่งมินิมาร์ท ราคาต่ าสุด 47/2566 ล.ว 3 พ.ย. ๒๕๖5 
๖. จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 

(สายโนนตาล) ม.18 27,000 27,000 
เฉพาะเจาะจง นางสาวกิ่งกาญจน์  

ไกรพินิจ 
นางสาวกิ่งกาญจน์  
ไกรพินิจ 

ราคาต่ าสุด 46/2566 ล.ว 7 พ.ย. ๒๕๖5 

๗. จ้างถ่ายเอกสาร (สป) 2,460 2,460 เฉพาะเจาะจง หนึ่งมินิมาร์ท หนึ่งมินิมาร์ท ราคาต่ าสุด 48/2566 ล.ว 8 พ.ย. ๒๕๖5 
๘. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (สป) 

8,570 8,570 
เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยางตลาด 

สเตชั่นเนรี่  จ ากัด 
บริษัท  ยางตลาด 
สเตชั่นเนรี่  จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 19/2566 ล.ว 8 พ.ย. ๒๕๖5 

๙. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
(สป) 1,500 1,500 

เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยางตลาด 
สเตชั่นเนรี่  จ ากัด 

บริษัท  ยางตลาด 
สเตชั่นเนรี่  จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 20/2566 ล.ว 8 พ.ย. ๒๕๖5 

๑๐. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(สป) 6,720 6,720 

เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยางตลาด 
สเตชั่นเนรี่  จ ากัด 

บริษัท  ยางตลาด 
สเตชั่นเนรี่  จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 21/2566 ล.ว 8 พ.ย. ๒๕๖5 

๑๑. จัดซื้อเครื่องแต่งกาย (สป) 
7,440 7,440 

เฉพาะเจาะจง ร้าน คณะบุคคล เจน
เจมส์สปอร์ต 

ร้าน คณะบุคคล เจน
เจมส์สปอร์ต 

ราคาต่ าสุด 12/2566 ล.ว 9 พ.ย. ๒๕๖5 

๑๒. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) 
13,974.16 13,974.16 

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

ราคาต่ าสุด 22/2566 ล.ว 9 พ.ย. ๒๕๖5 



๑๓. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กอง
ช่าง) 20,396 20,396 

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

ราคาต่ าสุด 23/2566 ล.ว 9 พ.ย. ๒๕๖5 

๑๔. จ้างท าป้ายป้าย อบต. 294,000 294,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวรวุฒ ิ ร้านวรวุฒ ิ ราคาต่ าสุด 52/2566 ล.ว14 พ.ย. ๒๕๖5 
๑๕. จ้างซ่อมบ ารุงเครื่องพิมพ์ 

1,500 1,500 
เฉพาะเจาะจง เจเอส คอมพิวเตอร์ 

& ไอที 
เจเอส คอมพิวเตอร์ & 
ไอที 

ราคาต่ าสุด 51/2566 ล.ว 14พ.ย. ๒๕๖5 

16. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) 
25,529 25,529 

เฉพาะเจาะจง ร้านทวีธรรมการ
ไฟฟ้า 

ร้านทวีธรรมการไฟฟ้า 
ราคาต่ าสุด 24/2566 ล.ว 14พ.ย. ๒๕๖5 

17. จ้างซ่อมหน้าต่าง (กองคลัง) 
2,000 2,000 

เฉพาะเจาะจง ร้านแบงค์ เบนร์ 
กระจกอลูมิเนียม 

ร้านแบงค์ เบนร์ 
กระจกอลูมิเนียม 

ราคาต่ าสุด 50/2566 ล.ว 16พ.ย. ๒๕๖5 

18. จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ บท-
3811 14,310 14,310 

เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะไหล่
ยนต์ 

ร้านกัมปนาทอะไหล่
ยนต์ 

ราคาต่ าสุด 49/2566 ล.ว 22พ.ย. ๒๕๖5 

19. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) 9,658 9,658 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิส
เต็ม จ ากัด 

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิส
เต็ม จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 26/2566 ล.ว 22พ.ย. ๒๕๖5 

20. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กอง
คลัง) 750 750 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที
โอ กราฟฟิค แอนด์ 
โอเอ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 
กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 

ราคาต่ าสุด 27/2566 ล.ว 22พ.ย. ๒๕๖5 

21. จัดซื้อครุภัณฑ์เทปวัดระยะ
ล้อเลื่อน 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศิริกรการค้า ร้าน ศิริกรการค้า ราคาต่ าสุด 25/2566 ล.ว 22พ.ย. ๒๕๖5 

22 จ้างท าสติ๊กเกอร์ติดรถกู้ภัย 3,100 3,100 เฉพาะเจาะจง นายนพรุจ  นาสมบัติ นายนพรุจ  นาสมบัติ ราคาต่ าสุด 53/2566 ล.ว 29พ.ย. ๒๕๖5 
23. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

740 740 
เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยางตลาด 

สเตชั่นเนรี่  จ ากัด 
บริษัท  ยางตลาด 
สเตชั่นเนรี่  จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 30/2566 ล.ว29 พ.ย. ๒๕๖5 

 


