
                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน  ๒๕๖๓ 

******************************** 

      ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘)

บัญญัติใหอ้ านาจคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการในการก าหนดขอ้มูลข่าวสานเกี่ยวกับผลการ

พิจารณาการจัดซื้อ-จัดจา้ง ของหนว่ยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หนว่ยงานของรัฐต้องจัดใหม้ีไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยหน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจา้ง ของ

หนว่ยงานราชการ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้นัน้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  จึงขอประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งใน

รอบเดือน   เมษายน  ๒๕๖๓   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอ้มนี้ 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๐    เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

                                                            
 

      (นายธีรวัจน์     ธรรมโสภารัตน)์ 

                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร กองคลัง(งานพัสดุ)     

ที.่..................................วันที่   ๑๐  เมษายน   ๒๕๖๓         

เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจา้งประจ าเดือน  มกราคม  ๒๕๖๓ ประจ างบประมาณ ๒๕๖๓ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสานของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา  ๙ วรรคหนึ่ง(๘)บัญญัติ

ให้อ านาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการก าหนดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ

พิจารณาการจัดซือ้-จัดจา้ง ของหนว่ยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หนว่ยงานของรัฐต้องจัดใหม้ีไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยหนว่ยงานของรัฐจัดท าสรุปผลการปฏิบัติการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจา้ง ของ

หนว่ยงานราชการเพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร งานพัสดุ กองคลังได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการจัดซือ้

จัดจา้ง ประจ าเดือน เมษายน  ๒๕๖๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เพื่อความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ของประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(รายละเอียดตามแบบแนบท้ายนี้) 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

      (ลงช่ือ)  หัวหนา้เจา้หน้าที่พัสดุ 

       (นางปรัชญาภรณ์  มังกร) 

          ผูอ้ านวยการกองคลัง 

เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

                 
       (นางปรัชญาภรณ ์ มังกร) 

         ผูอ้ านวยการกองคลัง 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

                     
 (นายศุภชัย  ชาญวิจติร) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร                             -ทราบ 

          
        (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   เมษายน  2563  ปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 โครงการเสริมผิวจราจรถนนลกูรัง สายท่าวัด-

สายคุ้งโบสถ์ หมู ่ 16 

264,000 264,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามใบเถาทราน

สปอร์ต 

หจก.สามใบเถาทราน

สปอร์ต 

ราคาต่ าสุด 63047011603 

2 โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.และวางทอ่

ระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. ศาลา

ประชาธิปไตย(ชว่งท่ี2)หมูท่ี่ 20 

376,000 376,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ค าปิงก่อสร้าง หจก.ค าปิงก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 63047017208 

3 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถพร้อมเทพื้นลาน

คอนกรีตบริเวณหน้ากองช่าง อบต.บ้านเพชร 

236,000 236,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ค าปิงก่อสร้าง หจก.ค าปิงก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 63047037007 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสว่างทุ่ง

(ระยะที่ 3) หมู่ท่ี 11 

188,000 188,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ค าปิงก่อสร้าง หจก.ค าปิงก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 63047153013 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคุม้สวัสดิ์ หมู ่

23 

161,000 161,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ค าปิงก่อสร้าง หจก.ค าปิงก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 630471513669 

6 โครงการซ่อมแซมและลงหินคลกุซอยสมบูรณ์ 

หมูท่ี่  22 

144,000 144,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ค าปิงก่อสร้าง หจก.ค าปิงก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 63047384161 

7 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านโนน

ทองหลาง หมู ่ 13 

236,500 236,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ค าปิงก่อสร้าง หจก.ค าปิงก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 63047455729 

8 โครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลองบัว ม.9 42,500 42,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ฐานเจรญิ

เซอร์วิส 

หจก.ฐานเจรญิ

เซอร์วิส 

ราคาต่ าสุด  



 
 


