
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖6 

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

   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. ๒๕๖6   เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ  
๒๕๖6  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่ 31 มีนาคม  2566 

 

      (ลงชื่อ)         

       (นายวราพงษ์  เศรษฐ์รักษา) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  ๒๕๖6  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่  31 มีนาคม  2566 

 
ล าดับที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ทองบวกนานาภัณฑ ์ ทองบวกนานาภัณฑ ์ ราคาต่ าสุด 71/2566 ล.ว 1 มี.ค. 2566 
๒. จัดซื้อวัสดุเฟื่องเลื่อยยนต ์ 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยางตลาด 

สเตช่ันเนรี ่ จ ากัด 
บริษัท  ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี ่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 70/2566 ล.ว 1 มี.ค. 2566 

๓.  จัดซื้อวัสดุประปา 1,556 1,556 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ทวี
สินธุ์กาฬสินธุ ์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ทวี
สินธุ์กาฬสินธุ ์

ราคาต่ าสุด 72/2566 ล.ว 1 มี.ค. 2566 

๔. จ้างบ ารุงรักษารถเก็บขยะ
มูลฝอย 

3,440 3,440 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะไหล่
ยนต ์

ร้านกัมปนาทอะไหล่ยนต ์ ราคาต่ าสุด 90/2566 ล.ว 14มี.ค. 2566 

๕. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร ์ 400 400 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 89/2566 ล.ว 14มี.ค. 2566 

๖. ซื้ออาหารเสริมนม 347,551.57 347,551.57 วิธีการคัดเลือก บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด 
จ ากัด 

บริษัท กาฬสินธุ์แดรี่ฟูด 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 16/2566 ล.ว 14มี.ค. 2566 

๗. ซื้อจัดซื้อวัสดุส าหรับใช้ใน
การสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑๔) 

169,500 169,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปวีณ์สุดาพานิชย ์ ร้าน ปวีณ์สุดาพานิชย ์ ราคาต่ าสุด 75/2566 ล.ว 17มี.ค. 2566 

๘. ซื้อจัดซื้อวัสดุส าหรับใช้ใน
การสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสว่างอุทัยดอนยูง หมู่ที่ 
๑๗) 

169,500 169,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ปวีณ์สุดาพานิชย ์ ร้าน ปวีณ์สุดาพานิชย ์ ราคาต่ าสุด 76/2566 ล.ว 17มี.ค. 2566 

๙. ซื้อวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์  4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊ก อ. ออโตเมช่ัน หจก.บิ๊ก อ. ออโตเมช่ัน ราคาต่ าสุด 77/2566 ล.ว 20มี.ค. 2566 
๑๐. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 

(ส านักปลัด) 
7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 

กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 
กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 

ราคาต่ าสุด 79/2566 ล.ว 22มี.ค. 2566 

๑๑. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (กอง
ช่าง) 

31,127 31,127 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ทวี
สินธุ์กาฬสินธุ ์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ทวี
สินธุ์กาฬสินธุ ์

ราคาต่ าสุด 78/2566 ล.ว 22มี.ค. 2566 



๑๒. จ้างบ ารุงรักษารถดูดสิ่ง
ปฏิกูล ทะเบียน 82 - 
4593 

3,540 3,540 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะไหล่
ยนต ์

ร้านกัมปนาทอะไหล่ยนต ์ ราคาต่ าสุด 92/2566 ล.ว 22มี.ค. 2566 

๑๓. จ้างจัดท าโล่รางวัล 25,800 25,800 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีเอส สปอร์ต 
ร้อยเอ็ด 

ร้าน ทีเอส สปอร์ต 
ร้อยเอ็ด 

ราคาต่ าสุด 91/2566 ล.ว 22มี.ค. 2566 

14. จ้างก่อสร้างถนนดินเพื่อ
การเกษตร (สายหน้าด่าน
ตรวจสอบน้ าหนัก) 

188,000 188,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บุหลัน ยิ่งเจริญ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุหลัน 
ยิ่งเจริญ 

ราคาต่ าสุด 94/2566 ล.ว 23มี.ค. 2566 

15. จ้างขุดลอกคลองส่งน้ าหนอง
สังข์ บ้านดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ 

99,000 99,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บุหลัน ยิ่งเจริญ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุหลัน 
ยิ่งเจริญ 

ราคาต่ าสุด 93/2566 ล.ว 23มี.ค. 2566 

16. จ้างจังเหมาเครื่องเสียง
โครงการแข่งขันเดิน - วิ่ง
เพื่อสุขภาพ 

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยิ่งเจริญ
อิเลคทรอนิค 

ร้าน ยิ่งเจริญอิเลคทรอนิค ราคาต่ าสุด 92/2566 ล.ว 23มี.ค. 2566 

17. จ้างเหมาจัดสถานท่ีพร้อม
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
จัดงานแข่งขันเดิน - วิ่งเพื่อ
สุขภาพฯ 

50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีเอส สปอร์ต 
ร้อยเอ็ด 

ร้าน ทีเอส สปอร์ต 
ร้อยเอ็ด 

ราคาต่ าสุด 96/2566 ล.ว 24มี.ค. 2566 

18. ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์
ประจ ารถกู้ภัย 

3,390 3,390 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยา
ระเบียบเภสัช (2561) 
จ ากัด 

บริษัท ห้างขายยาระเบียบ
เภสัช (2561) จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 80/2566 ล.ว 27มี.ค. 2566 

19. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(สป) 

21,402 21,402 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 
กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 
กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 

ราคาต่ าสุด 81/2566 ล.ว28 มี.ค. 2566 

20. จัดซื้อวัสดุประปา 1,138 1,138 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ทวี
สินธุ์กาฬสินธุ ์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.ทวี
สินธุ์กาฬสินธุ ์

ราคาต่ าสุด 82/2566 ล.ว 28มี.ค. 2566 

 


