
 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

เรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจกิายน  ๒๕๖๒ 

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

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

บัญญัติใหอ้ำนาจคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการในการกำหนดขอ้มูลข่าวสานเกี่ยวกับผลการ

พิจารณาการจัดซื้อ-จัดจา้ง ของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดใหม้ีไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยหน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจา้ง ของ

หน่วยงานราชการ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้นัน้ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  จึงขอประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินการจัดซือ้จัดจา้งใน

รอบเดือน   พฤศจกิายน ๒๕๖๒   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  ๔    เดือน  พฤศจกิายน พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

                                                            
 

      (นายธีรวัจน์     ธรรมโสภารัตน์) 

                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร กองคลัง(งานพัสดุ)     

ที่...................................วันที่     ๔    พฤศจกิายน  ๒๕๖๒        

เรื่อง  รายงานสรุปผลการจัดซือ้จัดจา้งประจำเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

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

ให้อำนาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการในการกำหนดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ

พิจารณาการจัดซื้อ-จัดจา้ง ของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดใหม้ีไว้ให้

ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยหน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจา้ง ของ

หน่วยงานราชการเพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ นั้น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร งานพัสดุ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซือ้

จัดจา้ง ประจำเดือน พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  เพื่อความโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได้ของประชาชน ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(รายละเอียดตามแบบแนบท้ายนี้) 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

      (ลงช่ือ)  หัวหนา้เจา้หน้าที่พัสดุ 

       (นางปรัชญาภรณ์  มังกร) 

          ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

เรียน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

                 
       (นางปรัชญาภรณ์  มังกร) 

         ผูอ้ำนวยการกองคลัง 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

                     
 (นายศุภชัย  ชาญวิจติร) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร   -ทราบ 

          
        (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจกิายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน 68,675.46 68,675.46 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว ราคาต่ำสุด 62107299570 

2 วัสดุสำนักงาน 24,176 24,176 เฉพาะเจาะจง บ.สงวนวงษ์ศกึษาภัณฑ์ บ.สงวนวงษ์ศกึษาภัณฑ์ ราคาต่ำสุด 62117278406 

3 วัสดุสำนักงาน 6,704 6,704 เฉพาะเจาะจง บ.สงวนวงษ์ศกึษาภัณฑ์ บ.สงวนวงษ์ศกึษาภัณฑ์ ราคาต่ำสุด 62117278406 

4 วัสดุสำนักงาน 1,955 1,955 เฉพาะเจาะจง บ.สงวนวงษ์ศกึษาภัณฑ์ บ.สงวนวงษ์ศกึษาภัณฑ์ ราคาต่ำสุด 62117281331 

5 วัสดุสำนักงาน 4,307 4,307 เฉพาะเจาะจง บ.สงวนวงษ์ศกึษาภัณฑ์ บ.สงวนวงษ์ศกึษาภัณฑ์ ราคาต่ำสุด 62117286468 

6 วัสดุคอมพวิเตอร์ 1,188 1,188 เฉพาะเจาะจง ร้านสไมคอม ร้านสไมคอม ราคาต่ำสุด 6211729060 

7 วัสดุคอมพวิเตอร์ 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง ร้านสไมคอม ร้านสไมคอม ราคาต่ำสุด 62117295198 

8 วัสดุคอมพวิเตอร์ 695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง ร้านสไมคอม ร้านสไมคอม ราคาต่ำสุด 62117309238 

9 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,345 4,345 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรสว่าง ร้านเพชรสว่าง ราคาต่ำสุด 62117315953 

10 วัสดุงานบ้านงานครัว 19,710 19,710 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรสว่าง ร้านเพชรสว่าง ราคาต่ำสุด 62117321443 

11 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,760 2,760 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรสว่าง ร้านเพชรสว่าง ราคาต่ำสุด 62117324013 

12 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,400 3,400 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรสว่าง ร้านเพชรสว่าง ราคาต่ำสุด  

13 วัสดุก่อสร้าง 1,690 1,690 เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.การช่าง ร้าน ก.การช่าง ราคาต่ำสุด 6217342500 

14 วัสดุคอมพวิเตอร์ 7,770 7,770 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมกิ้อปป้ีแอน

เซอร์วสิ 

 

ร้านชัยภูมกิ้อปป้ีแอน

เซอร์วสิ 

 

ราคาต่ำสุด 62117345198 
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องค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

15 วัสดุคอมพวิเตอร์ 7,770 7,770 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยภูมกิ้อปป้ีแอน

เซอร์วสิ 

 

ร้านชัยภูมกิ้อปป้ีแอน

เซอร์วสิ 

 

ราคาต่ำสุด 62117346639 

16 จ้างเหมาจัดสถานท่ีพร้อมตดิตัง้ไฟ

แสงสว่าง 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร ผิดจัตุรัส นางสาวศิริพร ผิดจัตุรัส ราคาต่ำสุด 62117026384 

17 จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวทีพร้อม

ตดิตัง้และรือ้ถอน 

1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ มชีัย นายสมชาติ มชีัย ราคาต่ำสุด 62117033294 

18 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

อนุรักษ์สบืสานประเพณีลอย

กระทง 

450 450 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ ที ชอ้ป ร้าน โอ ที ชอ้ป ราคาต่ำสุด 62117033294 

19 ซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง 2,100 2,100 เฉพาะเจาะจง หจก.สำราญการยาง หจก.สำราญการยาง ราคาต่ำสุด  

20 ซ่อมแซมประตูทางเขา้ สำนกังาน 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง   ราคาต่ำสุด  

21 ซ่อมแซมครุภัณฑ ์ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐแอนเซอวิส ร้านณัฐแอนเซอวิส ราคาต่ำสุด 62117297676 

22 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 428 428 เฉพาะเจาะจง ร้านสไมล์คอม ร้านสไมล์คอม ราคาต่ำสุด 62117301630 

23 ป้ายประชาสัมพันธ์ 4,456 4,456 เฉพาะเจาะจง ร้านจัตุรัสปอแดง ร้านจัตุรัสปอแดง ราคาต่ำสุด 621172967676 

24 ซ่อมแซมเครื่องปร้ินเตอร์ 214 214 เฉพาะเจาะจง ร้านสไมล์คอม ร้านสไมล์คอม ราคาต่ำสุด 62117305651 
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ลำดับ

ที ่

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

25 ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนกังาน 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฏดนัยแอนด์

เซอร์วสิ 

ร้านณัฏดนัยอนด์

เซอร์วสิ 

ราคาต่ำสุด 62117356726 

26 โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นท่ี

ตำบลบ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสานหนองสังข์ 

หมู่ 14 

461,000 461,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามใบเถาทราน

สปอร์ต 

หจก.สามใบเถาทราน

สปอร์ต 

ราคาต่ำสุด 62117253777 

26 โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นท่ี

ตำบลบ้านเพชรได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสายหนองเฒ่า

รุ่ง ม.23 

114,000 114,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สามใบเถาทราน

สปอร์ต 

หจก.สามใบเถาทราน

สปอร์ต 

ราคาต่ำสุด 62117405881 

 

 

 

 


