
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าเดือน ธันวาคม 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  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ  
๒๕๖6  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  4 มกราคม 2566 

 

      (ลงชื่อ)     

       (นายวราพงษ์  เศรษฐ์รักษา) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖5  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่  4 มกราคม 2566 

 
ล าดับที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 

วงเงินท่ีจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น-สายซอย 3 หมู่ที่ 
13 บ้านฮ่องฮี  

4,259,000 4,259,000 ประกวดราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธน
กรรุ่งเรือง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธนกร
รุ่งเรือง 

ราคาต่ าสุด 54/2566 ล.ว 14ธ.ค. ๒๕๖5 

๒. จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 
1 เครื่อง 

22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิส
เต็ม จ ากัด 

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิส
เต็ม จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 33/2566 ล.ว 14ธ.ค. ๒๕๖5 

๓.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบมีฝาปิด  
ภายในหมู่บ้าน (สายซอย 
2) บ้านดอนยูง  หมู่ที่ 16 

373,000 373,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บุหลัน ยิ่งเจริญ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บุหลัน ยิ่งเจริญ 

ราคาต่ าสุด 56/2566 ล.ว 15ธ.ค. ๒๕๖5 

๔. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) สายเมรุ  บ้าน
ดอนยูงสวรรค์  หมู่ที่  
17 

121,000 121,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บุหลัน ยิ่งเจริญ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บุหลัน ยิ่งเจริญ 

ราคาต่ าสุด 57/2566 ล.ว15 ธ.ค. ๒๕๖5 

๕. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน
(เก้าอ้ีท างาน)   

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง ทองบวกนานาภัณฑ์ ทองบวกนานาภัณฑ์ ราคาต่ าสุด 35/2566 ล.ว 15ธ.ค. ๒๕๖5 

๖. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน  ขนาด   

86,000 86,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน พารวย 888 
แอร์ แอนด์เซอร์วิส 

ร้าน พารวย 888 แอร์ 
แอนด์เซอร์วิส 

ราคาต่ าสุด 34/2566 ล.ว 15ธ.ค. ๒๕๖5 



๗. โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าไร้ท่อ 
(ธนาคารน้ าใต้ดินแบบ
ปิด) 
สายซอย 9  บ้านฮ่องฮี 
หมู่ที่ 14 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บุหลัน ยิ่งเจริญ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บุหลัน ยิ่งเจริญ 

ราคาต่ าสุด 55/2566 ล.ว 15ธ.ค. ๒๕๖5 

๘. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 6,890 6,890 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที
โอ กราฟฟิค แอนด์ 
โอเอ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 
กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 

ราคาต่ าสุด 37/2566 ล.ว 16ธ.ค. ๒๕๖5 

๙. โครงการบริหารจัดการ
ขยะชุมชนด้วยหลัก ๓ R 

2,340 2,340 เฉพาะเจาะจง 
ร้านเงินน าโชค ร้านเงินน าโชค 

ราคาต่ าสุด 36/2566 ล.ว 16ธ.ค. ๒๕๖5 

๑๐. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (สป) 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที
โอ กราฟฟิค แอนด์ 
โอเอ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 
กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 

ราคาต่ าสุด 38/2566 ล.ว20 ธ.ค. ๒๕๖5 

๑๑. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กอง
คลัง) 

4,580 4,580 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที
โอ กราฟฟิค แอนด์ 
โอเอ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 
กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 

ราคาต่ าสุด 40/2566 ล.ว 21ธ.ค. ๒๕๖5 

๑๒. จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด 2,025 2,025 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยางตลาด 
สเตชั่นเนรี่  จ ากัด 

บริษัท  ยางตลาด 
สเตชั่นเนรี่  จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 41/2566 ล.ว 21ธ.ค. ๒๕๖5 

๑๓. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,876 3,876 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศิริกรการค้า ร้าน ศิริกรการค้า ราคาต่ าสุด 39/2566 ล.ว 21ธ.ค. ๒๕๖5 

๑๔. จัดซื้อเครื่องแต่งกาย 
(อปพร.) 

66,600 66,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน สหรัฐเครื่อง
สนาม 

ร้าน สหรัฐเครื่องสนาม 
ราคาต่ าสุด 42/2566 ล.ว 21ธ.ค. ๒๕๖5 

๑๕. จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
บท-3811 

9,250 9,250 เฉพาะเจาะจง บ้านรักษ์รถ บ้านรักษ์รถ ราคาต่ าสุด 58/2566 ล.ว 23ธ.ค. ๒๕๖5 

16. จ้างซ่อมแอร ์ 6,100 6,100 เฉพาะเจาะจง ร้าน พารวย 888 
แอร์ แอนด์เซอร์วิส 

ร้าน พารวย 888 แอร์ 
แอนด์เซอร์วิส 

ราคาต่ าสุด 59/2566 ล.ว 23ธ.ค. ๒๕๖5 

17. จ้างเหมาถ่ายเอกสาร(สป) 738 738 เฉพาะเจาะจง หนึ่งมินิมาร์ท หนึ่งมินิมาร์ท ราคาต่ าสุด 60/2566 ล.ว 23ธ.ค. ๒๕๖5 
18. จัดซื้อวัสดุเตรียมรับเสด็จ 23,840 23,840 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 

กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 
กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 

ราคาต่ าสุด 44/2566 ล.ว 23ธ.ค. ๒๕๖5 



19. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กอง
คลัง) 

4,560 4,560 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที
โอ กราฟฟิค แอนด์ 
โอเอ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 
กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 

ราคาต่ าสุด 43/2566 ล.ว 23ธ.ค. ๒๕๖5 

20. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(กองคลัง) 

4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง หจก.บิ๊ก อ. ออโต
เมชั่น 

หจก.บิ๊ก อ. ออโตเมชั่น 
ราคาต่ าสุด 45/2566 ล.ว 26ธ.ค. ๒๕๖5 

21. จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 
กข-6384 

13,320 13,320 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะไหล่
ยนต์ 

ร้านกัมปนาทอะไหล่
ยนต์ 

ราคาต่ าสุด 62/2566 ล.ว 28ธ.ค. ๒๕๖5 

22 จ้างท าป้ายโครงการขยะ 3R 1,900 1,900 เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงค์
เจ็ท 

ร้านยางตลาดอิงค์เจ็ท 
ราคาต่ าสุด 63/2566 ล.ว 28ธ.ค. ๒๕๖5 

23. จ้างท าป้ายช่ือ – ต าแหน่ง 4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที
โอ กราฟฟิค แอนด์ 
โอเอ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 
กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 

ราคาต่ าสุด 65/2566 ล.ว 28ธ.ค. ๒๕๖5 

24. จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถขยะ 
81-8804 กส. 

2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะไหล่
ยนต์ 

ร้านกัมปนาทอะไหล่
ยนต์ 

ราคาต่ าสุด 61/2566 ล.ว 28ธ.ค. ๒๕๖5 

25. จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถดูด
สิ่งปฎิกูล 82-4593 กส. 

1,940 1,940 เฉพาะเจาะจง ร้านกัมปนาทอะไหล่
ยนต์ 

ร้านกัมปนาทอะไหล่
ยนต์ 

ราคาต่ าสุด 64/2566 ล.ว 28ธ.ค. ๒๕๖5 

 


