
                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  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  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๐    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

                                                            
 

      (นายธีรวัจน์     ธรรมโสภารัตน)์ 

                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร กองคลัง(งานพัสดุ)     

ที.่..................................วันที่   ๑๐  พฤษภาคม   ๒๕๖๓         

เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจา้งประจ าเดือน  พฤษภาคม  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 พฤษภาคม  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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งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่พัก

ด้านทิศเหนอื (ชว่งท่ี 2)หมู่ท่ี 11 

266,000 266,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ค าปิงก่อสร้าง หจก.ค าปิงก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 63057203948 

2 โครงการเสริมไหลท่างเขา้หมู่บ้านทางสุร

นารายณ์วดศาลาทรง ม.3 

249,000 249,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ทดีี เดสคอน หจก.ทดีี เดสคอน ราคาต่ าสุด 63057354309 

3 โครงการยกรอง่พูนดินพร้อมเสริมผิวจราจร

ถนนสายนาพอ่แดง ม.23 

217,000 217,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามใบเถาทราน

สปอร์ต 

หจก.สามใบเถาทราน

สปอร์ต 

ราคาต่ าสุด 63057308008 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยด าเนนิ

สะดวก(ช่วงท่ี 2) หมู ่8 

232,000 232,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ค าปิงก่อสร้าง หจก.ค าปิงก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 63057330572 

5 จัดซือ้ครุภัณฑเ์ครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสตี้กรุ้ป ร้านเบสตี้กรุ้ป ราคาต่ าสุด 63057022219 

6 จัดซือ้ครุภัณฑเ์ครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสตี้กรุ้ป ร้านเบสตี้กรุ้ป ราคาต่ าสุด 63057022532 

7 จัดซือ้ครุภัณฑเ์ครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสตี้กรุ้ป ร้านเบสตี้กรุ้ป ราคาต่ าสุด 63057023616 

8 จัดซือ้เครื่องตัดคอนกรตี 35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสตี้กรุ้ป ร้านเบสตี้กรุ้ป ราคาต่ าสุด 63057023652 

9 จัดซือ้ถุงตน้กลา้ไมต้ามโครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1,330 1,330 เฉพาะเจาะจง ร้านโอทีช้อป ร้านโอทีช้อป ราคาต่ าสุด 63057122548 

10 ซื้อตูเ้หล็กแบบ 2 บาน 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง บ.วนิเฟอร์นิเจอร์ บ.วนิเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 63057085690 
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งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

11 ซื้อตูเ้หล็กแบบ 2 บาน 5,400 5,400 เฉพาะเจาะจง บ.วนิเฟอร์นิเจอร์ บ.วนิเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 63057111804 

12 ซื้อตูก้ระจกบานเลื่อน 6,900 6,900 เฉพาะเจาะจง บ.วนิเฟอร์นิเจอร์ บ.วนิเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 63057113218 

13 ซื้อตูก้ระจกบานเลื่อน 6,900 6,900 เฉพาะเจาะจง บ.วนิเฟอร์นิเจอร์ บ.วนิเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 63057113510 

14 ซื้อตูก้ระจกบานเลื่อน 13,800 13,800 เฉพาะเจาะจง บ.วนิเฟอร์นิเจอร์ บ.วนิเฟอร์นิเจอร์ ราคาต่ าสุด 63057079042 

15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,401.63 1,401.63 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก สหกจิ ร้าน ก สหกจิ ราคาต่ าสุด  

16 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 117,088.86 117,088.86 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสี

คิว้ 

สหกรณ์การเกษตรสี

คิว้ 

ราคาต่ าสุด 63057455974 

17 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อย)  23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสกรุป้ ร้านเบสกรุป้ ราคาต่ าสุด 63057243501 

18 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลงิสายดับเพลงิ 10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เอทีเชลเซอร์วิส หจก.เอทีเชลเซอร์วิส ราคาต่ าสุด 630572550821 

19 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลงิหัวฉีดดับเพลงิ 29,000 29,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เอทีเชลเซอร์วิส หจก.เอทีเชลเซอร์วิส ราคาต่ าสุด 63057254389 

20 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,975 8,975 เฉพาะเจาะจง ร้านเอแอ็นพีมินิมารท์ ร้านเอแอ็นพีมินิมารท์ ราคาต่ าสุด 63057269478 

21 ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต 39,500 39,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสตี้กรุ้ป ร้านเบสตี้กรุ้ป ราคาต่ าสุด 63067004306 

22 ซื้อเครื่องก าเนดิไฟฟ้า 23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสตี้กรุ้ป ร้านเบสตี้กรุ้ป ราคาต่ าสุด 63067006895 

23 ซื้อเครื่องป้ัมลม 34,500 34,500 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสตี้กรุ้ป ร้านเบสตี้กรุ้ป ราคาต่ าสุด 63067011246 
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งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

24 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านโอ ทชีอ้ป ร้านโอ ทชีอ้ป  63057125823 

25 ค่าซ่อมแซมรถกระเชา้ 14,350 14,350 เฉพาะเจาะจง ร้านโหลยโท่ยการช่าง ร้านโหลยโทย่การชา่ง  63057125823 

26 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลอืดออก 

4,300 4,300 เฉพาะเจาะจง ร้านจัตุรัสปอแดงองิ

เจ็ท 

ร้านจัตุรัสปอแดงองิ

เจ็ท 

 63057161022 

27 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดตอ่ตามฤดูกาล 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านจัตุรัสปอแดงองิ

เจ็ท 

ร้านจัตุรัสปอแดงองิ

เจ็ท 

 63057177555 

 

 
 


