
                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เรื่อง  สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  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   มกราคม  ๒๕๖๓   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๐    เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

                                                            
 

      (นายธีรวัจน์     ธรรมโสภารัตน)์ 

                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร กองคลัง(งานพัสดุ)     

ที.่..................................วันที่   ๑๐  มกราคม   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 มกราคม  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    มกราคม 25623 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

1 ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสวะ

พร้อมอุปกรณ์ 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง ร้านส ารวย ร้านส ารวย ราคาต่ าสุด 63017067921 

2 วัสดุคอมพวิเตอร์ 749 749 เฉพาะเจาะจง ร้านสไมลค์อม ร้านสไมลค์อม ราคาต่ าสุด 63017083887 

3 ซื้ออุปกรณต์กแตง่สถานท่ีงานวันด์

วันเด็กแห่งชาติของศูนยเ์ด็กเล็กฯ 

374.50 374.50 เฉพาะเจาะจง ร้านสไมลค์อม ร้านสไมลค์อม ราคาต่ าสุด  

4 จัดซือ้อุปกรณต์กแตง่สถานท่ี งาน

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติฯ 

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอแอนเอ็นมนิมิาร์ท ร้านเอแอนเอ็นมนิมิาร์ท ราคาต่ าสุด 63017211065 

5 จัดซือ้ของรางวัลส าหรับกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติฯ 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชายโคราช ร้านเลิศชายโคราช ราคาต่ าสุด 63017218291 

6 จัดซือ้อุปกรณก์ีฬาส าหรับ

โครงการแข่งขันฟุตซอลเด็กและ

เยาวชนฯ 

12,600 12,600 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสตี้กรุป ร้านเบสตี้กรุป ราคาต่ าสุด 63017259443 

7 จัดซือ้ถ้วยรางวัลส าหรับการ

แข่งขันโครงการแข่งขันฟุตซอลฯ 

15,000 15,000 

 

เฉพาะเจาะจง ร้านเบสตี้กรุป ร้านเบสตี้กรุป ราคาต่ าสุด 63017263115 

8 จัดซือ้วัสดุท่ีใชใ้นพิธีเปิกการ

แข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและ

เยาวชนฯ 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนเอ็นมิริ

มาร์ท 

ร้านเอ็นแอนเอ็นมิรินิ

มาร์ท 

ราคาต่ าสุด 63017320672 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563 



องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

9 จัดซือ้เวชภัณฑส์ าหรับโครงการ

แข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและ

เยาวชนฯ ครัง้ท่ี  5 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนเอ็นมิริ

มาร์ท 

ร้านเอ็นแอนเอ็นมิรินิ

มาร์ท 

ราคาต่ าสุด 63017316290 

10 วัสดุส านักงาน 5,225 5,225 เฉพาะเจาะจง บ.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ บ.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ ์ ราคาต่ าสุด 630178525570 

11 วัสดุส านักงาน 2,296 2,296 เฉพาะเจาะจง บ.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ บ.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ ์ ราคาต่ าสุด 63017533347 

12 วัสดุส านักงาน 5,540 5,540 เฉพาะเจาะจง บ.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ บ.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ ์ ราคาต่ าสุด 63017536130 

13 วัสดุส านักงาน 1,121 1,121 เฉพาะเจาะจง บ.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์ บ.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ ์ ราคาต่ าสุด 63017538665 

14 วัสดุอุปกรณก์ีฬา 19,950 19,950 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสตี้กรุ้ป ร้านเบสตี้กรุ้ป ราคาต่ าสุด 63027279606 

15 ซื้อถ้วนรางวัลในการแขง่ขันกีฬา 8,400 8,400 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสตี้กรุ้ป ร้านเบสตี้กรุ้ป ราคาต่ าสุด 63027282241 

16 ซื้อน้ าดื่มส าหรับโครงการแขง่ขนั

กีฬาฯ 

10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชร ร้านเพชร ราคาต่ าสุด 63027283449 

17 จัดซือ้อุปกรณอ์ื่นๆท่ีใชใ้นโครงการ

แข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและ

เยาวชนฯ 

7,750 7,750 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นแอนเอ็นมิริ

มาร์ท 

ร้านเอ็นแอนเอ็นมิรินิ

มาร์ท 

ราคาต่ าสุด 63027306901 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม 2563  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

18 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านกังาน 1,754.80 1,754.80 เฉพาะเจาะจง ร้านสไมลค์อม ร้านสไมลค์อม ราคาต่ าสุด 63017077004 

19 ป้ายประชาสัมพันธ์ 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ ที ชอ้ป ร้าน โอ ที ชอ้ป ราคาต่ าสุด 63017185840 

20 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

แข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและ

เยาวชนฯ 

3,340 3,340 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ ที ชอ้ป ร้าน โอ ที ชอ้ป ราคาต่ าสุด 63017238622 

21 จ้างเหมาเครื่องเสียงส าหรับการ

แข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันฟุต

ซอลเด็กและเยาวชนฯ 

27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ มชีัย นายสมชาติ มชีัย ราคาต่ าสุด 63017314167 

22 จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจัดเก็บภาษีประจ าป ี

300 300 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ ที ชอ้ป ร้าน โอ ที ชอ้ป ราคาต่ าสุด 63017398710 

23 จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการแข่งขันกีฬาฯ 

4,620 4,620 เฉพาะเจาะจง ร้าน โอ ที ชอ้ป ร้าน โอ ที ชอ้ป ราคาต่ าสุด 63027263664 

24 จ้างเหมาท าสนามแข่งขันกีฬาเป

ตองโครงการแข่งขันกีฬาปองดอง

สมานฉันท์ ประจ าป ี2563 

7,360 7,360 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ  มีชัย นายสมชาติ  มีชัย ราคาต่ าสุด 63027273811 

25 จ้างเหมาเครื่องเสียงในการแขง่ขัน

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ

สร้างความปองดองสมานฉันท์ฯ 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายนันท์ พอขุนทด นายนันท์ พอขุนทด ราคาต่ าสุด 63027289607 



 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน    มกราคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงนิที่จะ

ซื้อหรือ

จ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา

และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคดัเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 

เหตุผลที่คดัเลือก

โดยสรุป 

เลขที่และวนัที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซื้อหรือจ้าง 

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน

คอนกรีตเสริมผิวแอสฟัสสต์สิก์ 

สายสุรนารายณ-์หนองกก ตอนท่ี 

2 (ช่วงท่ี1) 

717,500 1,139,000 ประกาศเชญิชวน

โดยวิธี 

e-bidding 

หจก.อรุณกลการ หจก.อรุณกลการ ราคาต่ าสุด 62117431093 

27 โครงการตดิตัง้ระบบไฟฟา้ส่อง

สวา่งในอาคารโดมพร้อมระบบ

ควบคุม 

278,000 364,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ฐานเจรญิเซอร์วิส หจก.ฐานเจรญิเซอร์วิส ราคาต่ าสุด 63017323172 

28 โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

รอบอาคารโดมเอนกประสงค์ 

อบต.บ้านเพชร 

407,000 407,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ค าปิงก่อสร้าง หจก.ค าปิงก่อสร้าง ราคาต่ าสุด 63017362716 

 

 

 
 


