
                 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

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

      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   ธันวาคม  ๒๕๖๒   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอ้มนี้ 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  ๔    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

                                                            
 

      (นายธีรวัจน์     ธรรมโสภารัตน)์ 

                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร กองคลัง(งานพัสดุ)     

ที.่..................................วันที่   ๔  ธันวาคม   ๒๕๖๒         

เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจา้งประจ าเดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 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 ธันวาคม  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 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับ

ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซื้อหรือ

จ้าง 

1 จัดซือ้อาหารเสริม(นม)โรงเรียน 270,305.40 270,305.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว ราคาต่ าสุด 62127156638 

2 ซื้อวัสดุคอมพวิเตอร์ 19,800 19,800 เฉพาะเจาะจง บ.ชัยภูมกิ้อปป้ีแอนด์เซอวิส บ.ชัยภูมกิ้อปป้ีแอนด์

เซอวิส 

ราคาต่ าสุด 62127328689 

3 ซื้อพระบรมฉายาลักษณฯ์ 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านโอทีช้อป ร้านโอทีช้อป ราคาต่ าสุด 62127313817 

4 ซื้อพานพุม่ดอกไมส้ดและดอกไม้

ประดับเนื่องในโอกาสพระราชพธีิ

บรมราชาภเิษกฯ 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.ปลา ร้าน ป.ปลา ราคาต่ าสุด 62127326196 

5 ค่าบริการตรวจและแก้ไขไฟฟา้

ขัดข้อง 

112.70 112.70 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

ราคาต่ าสุด  

6 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปฐมพงษ์ไฮเทค ร้านปฐมพงษ์ไฮเทค ราคาต่ าสุด 62127243235 

7 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,600 5,600 เฉพาะเจาะจง ร้านเรืองวศิวะมอเตอร์ ร้านเรืองวศิวะมอเตอร์ ราคาต่ าสุด 621272465257 

8 จ้างเหมาจัดท าป้ายฯ 1,950 1,950 เฉพาะเจาะจง ร้านโอทีช้อป ร้านโอทีช้อป ราคาต่ าสุด 62127316237 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับ

ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซื้อหรือ

จ้าง 

9 โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นท่ี

ต าบลบ้านเพชรได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสายหนอง

โพธ์ิ ม.1 

153,000 153,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามใบเถาทราน

สปอร์ต 

หจก.สามใบเถาทราน

สปอร์ต 

ราคาต่ าสุด 62127112053 

10 โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นท่ี

ต าบลบ้านเพชรได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัย จากแยกถนน

สายค าปงิหนองกกถงึมณทปวัด

ทองค าพงิ ม.6 

343,000 343,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามใบเถาทราน

สปอร์ต 

หจก.สามใบเถาทราน

สปอร์ต 

ราคาต่ าสุด 6212711356 

11 โครงการปรับปรุงอาคารช้ัน 2 

อบต.บ้านเพชร 

227,700 227,700 เฉพาะเจาะจง หจก.ค าปิงก่อสร้าง หจก.ค าปิงก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 621224000948 

12 โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นท่ี

ต าบลบ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสายเลียบ

ทองค าพงิจากแยกทุ่งจาน ม.14 

364,000 364,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามใบเถาทราน

สปอร์ต 

หจก.สามใบเถาทราน

สปอร์ต 

ราคาต่ าสุด 62127295379 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับ

ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญาหรือ

ข้อตกลงใน

การซื้อหรือ

จ้าง 

13 จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์การ

ณรงค์ป้องกันและลดอุบัตเิหตุฯ 

8,450 8,450 เฉพาะเจาะจง ร้านโอทีช้อป ร้านโอทีช้อป ราคาต่ าสุด 62127316237 

14 จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการฯ 

300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านจัตุรัสปอแดง ร้านจัตุรัสปอแดง ราคาต่ าสุด 63017048957 

15 จ้างเหมาส ารวจข้อมูลภาคสนาม

เกี่ยวกับขอ้มูลท่ีดนิและสิ่งปลูก

สร้างโครงการแผนท่ีและทะเบียน

ทรัพย์สนิ ประจ าป ี2563 

50,040 50,040 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด แถวเพชร นายสมคิด แถวเพชร ราคาต่ าสุด  

 

 

 

 

 



 

 
 


