
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

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

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่ 1 มีนาคม  2566 

 

      (ลงชื่อ)         

       (นายวราพงษ์  เศรษฐ์รักษา) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖6  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่  1  มีนาคม  2566 

 
ล าดับที ่

 
งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 
วงเงินท่ีจัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อหรือจ้าง 

 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. จ้างท าป้ายไวนิล โครงการ
ขับเคลื่อนบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล (สป) 

670 670 เฉพาะเจาะจง ร้านศศิประภาดีไซน ์ ร้านศศิประภาดีไซน ์ ราคาต่ าสุด 73/2566 ล.ว 1 ก.พ. 2566 

๒. จัดซื้อวัสดุประปา (กองช่าง) 2,812 2,812 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ส.ทวีสินธุ์กาฬสินธุ ์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ส.ทวีสินธุ์กาฬสินธุ ์

ราคาต่ าสุด 58/2566 ล.ว 1 ก.พ. 2566 

๓.  จ้างถ่ายเอกสาร 250 250 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 
กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 
กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 

ราคาต่ าสุด 18/2566 ล.ว 1 ก.พ. 2566 

๔. จ้างถ่ายเอกสารเย็บข้าง  432 432 เฉพาะเจาะจง หนึ่งมินิมาร์ท หนึ่งมินิมาร์ท ราคาต่ าสุด 74/2566 ล.ว 6 ก.พ. 2566 
๕. จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า

เล่ม (ส านักปลัด)  
5,774 5,774 เฉพาะเจาะจง หนึ่งมินิมาร์ท หนึ่งมินิมาร์ท ราคาต่ าสุด 77/2566 ล.ว 6 ก.พ. 2566 

๖. จัดซื้อเครื่องผลิตน้ าประปาที่
มีถาดเติมอากาศแบบน้ า
หมุนวนและระบบล้างย้อน
สารกรองอัตโนมั้ติ ขนาด
ใหญ่ 10 ลูกบาศน์เมตรต่อ
ช่ัวโมง จ านวน 2 ระบบ หมู่
ที่ 11 บ้านสว่างอารมย์ 

1,779,000 1,779,000 วิธีการคัดเลือก บริษัท อินโนวินช่ี กรู๊ป 
จ ากัด 

บริษัท อินโนวินช่ี กรู๊ป 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 61/2566 ล.ว 14ก.พ.2566 

๗. จ้างเหมาเครื่องเสียง 
ประเพณีบุญคูณลาน 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายประนต  แสนโคตร นายประนต  แสนโคตร ราคาต่ าสุด 81/2566 ล.ว 20ก.พ.2566 

๘. จ้างจัดท าสถานท่ี ประเพณี
บุญคูณลาน 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเงินน าโชค ร้านเงินน าโชค ราคาต่ าสุด 80/2566 ล.ว 20ก.พ.2566 

๙. จ้างซ่อมบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) 

700 700 เฉพาะเจาะจง ดงบัง ไอที ดงบัง ไอที ราคาต่ าสุด 79/2566 ล.ว 20ก.พ.2566 

๑๐. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กอง
คลัง) 

4,950 4,950 เฉพาะเจาะจง ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอ
เอ 

ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอเอ ราคาต่ าสุด 62/2566 ล.ว 21ก.พ.2566 



๑๑. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
(สป) 

8,130 8,130 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยางตลาด 
สเตช่ันเนรี ่ จ ากัด 

บริษัท  ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี ่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 63/2566 ล.ว 22ก.พ.2566 

๑๒. จ้างจัดสถานท่ีพร้อมเครื่อง
เสียง (ส านักปลัด) 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย ์ บ ารุงเอื้อ นายอาทิตย ์ บ ารุงเอื้อ ราคาต่ าสุด 82/2566 ล.ว ก.พ.2566 

๑๓. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (สป) 910 910 เฉพาะเจาะจง ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอ
เอ 

ทีโอกราฟฟิค แอนด์ โอเอ ราคาต่ าสุด 65/2566 ล.ว 23ก.พ.2566 

14. จ้างท าป้าย โครงการอบรม
สมาธิภาวนาเพื่อป้องกันโรค
และบ าบัดโรคกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางตลาด 

800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านยางตลาดอิงค์เจ็ท ร้านยางตลาดอิงค์เจ็ท ราคาต่ าสุด 83/2566 ล.ว 23ก.พ.2566 

15. จัดซื้ออุปกรณ์ โครงการ
อบรมสมาธิภาวนาเพื่อ
ป้องกันโรคและบ าบัดโรค
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางตลาด 

800 800 เฉพาะเจาะจง ร้านปกแข็งก็อบปี้ 
แอนด์ สเตชั่นเนอรี ่

ร้านปกแข็งก็อบปี้ แอนด์ 
สเตช่ันเนอรี ่

ราคาต่ าสุด 66/2566 ล.ว 23ก.พ.2566 

16. โครงการจ้างก่อสร้างสนาม
กีฬา (สนามฟุตบอล) 

810,000 810,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
บุหลัน ยิ่งเจริญ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุหลัน 
ยิ่งเจริญ 

ราคาต่ าสุด 84/2566 ล.ว 27ก.พ.2566 

17. จัดซื้ออุปกรณ์ห้องน้ า (สป) 4,430 4,430 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ยางตลาด 
สเตช่ันเนรี ่ จ ากัด 

บริษัท  ยางตลาด สเตช่ัน
เนรี ่ จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 68/2566 ล.ว 27ก.พ.2566 

18. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กอง
คลัง) 

1,650 1,650 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 
กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีโอ 
กราฟฟิค แอนด์ โอเอ 

ราคาต่ าสุด 67/2566 ล.ว 27ก.พ.2566 

19. จ้างถ่ายเอกสาร 4,940 4,940 เฉพาะเจาะจง หนึ่งมินิมาร์ท หนึ่งมินิมาร์ท ราคาต่ าสุด 85/2566 ล.ว 28ก.พ.2566 

20. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(หมึก) กองคลัง 

4,760 4,760 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม 
จ ากัด 

ราคาต่ าสุด 69/2566 ล.ว 28ก.พ.2566 

 


