
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 
เรื่อง    สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง   ประจําเดือน   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

.................................................................... 
 

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา  ๙  
วรรคหน่ึง  (๘)  ใหห้น่วยงานของรัฐ   จัดทาํสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือน   
ทุก ๆ เดือนน้ัน   

บัดน้ี  องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง  อําเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา   ได้ดําเนินการ 
จัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือน   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   เสรจ็เรียบร้อยแลว้  ตามบันทึก
แนบท้ายประกาศน้ี 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๙    เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายมนตรี   กรก่ิง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    บันทึกข้อความ 
    ส่วนราชการ............ส่วนการคลัง  องค์การบริหารสว่นตําบลภูหลวง 
 

   ที่...นม..๙๓๔๐๔/........วันที่.......๙......เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

   เรื่อง...รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   .................................................................................................................................................................... 
 

   เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวงผ่านปลัดอบต. 
 

ด้วยฝ่ายพัสดุ  ส่วนกองคลังได้จัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต. ภูหลวง 
ประจําเดือน   มีนาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๒   เสร็จเรียบร้อยแล้วตาม  พ.ร.บ.ข้อมูลข้าวสารฯ   พ.ศ. ๒๕๔๐   ม. ๙   
วรรคหน่ึง (๘)   ตามสรุปแนบท้ายบันทึกน้ี   
    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
               (นางงามเพ็ญ   เฉียงจะโปะ) 
                        เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
     (นางสุรักษา  หวานสูงเนิน) 
         ผู้อํานวยการกองคลัง 
 
         ทราบ 

 
        (นายสพุร  วงศ์ณรัตน์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 
                            ทราบ 

 
                                 (นายมนตรี  กรก่ิง) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที่  นม  ๙๓๔๐๔ /                  ที่ทําการองค์การบริหารสว่นตําบลภูหลวง 
                        อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ 
 

            ๙   เมษายน  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     นายอําเภอปักธงชัย 
 

อ้างถึง    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๙  (๘)  .   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   จํานวน     ๑    ชุด 
 

ตามท่ีอ้างถึง  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา ๙ (๘) กําหนดให้
ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้และกําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็น
รายเดือนทุก ๆ เดือน  และจัดส่งให้ศูนย์รวมข่าวจังหวัดนครราชสีมา  และศูนย์ข้อมลูข่าวสารจังหวัดนครราชสีมา  
ตามแบบ  สขร.๑  เพ่ือเป็นดรรชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชนน้ัน   

 

บัดน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวงได้จัดทําแบบ  สขร.๑  เสรจ็เรียบร้อยแล้วเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ  จึงขอส่งมาพร้อมน้ี   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายมนตรี   กรก่ิง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 

 
 
 
 
กองคลัง  อบต.ภูหลวง 
โทร/โทสาร.  ๐๖ – ๓๐๒๓ - ๐๑๘๘ 
E – mail :  Phuluang66@gmail.com 
 
 
 
 

  “ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 
 
 



 
 

ที่  นม  ๙๓๔๐๔ /                  ที่ทําการองค์การบริหารสว่นตําบลภูหลวง 
                        อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ 
 

           ๙   เมษายน  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     นายอําเภอปักธงชัย 
 

อ้างถึง    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๙  (๘)  .   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   จํานวน     ๑    ชุด 
 

ตามท่ีอ้างถึง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) กําหนดให้
ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้และกําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็น
รายเดือนทุก ๆ เดือน  และจัดส่งให้ศูนย์รวมข่าวจังหวัดนครราชสีมา  และศูนย์ข้อมลูข่าวสารจังหวัดนครราชสีมา  
ตามแบบ  สขร.๑  เพ่ือเป็นดรรชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชนน้ัน   

 

บัดน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวงได้จัดทําแบบ  สขร.๑  เสรจ็เรียบร้อยแล้วเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ  จึงขอส่งมาพร้อมน้ี   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายมนตรี   กรก่ิง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 

 
 
 
กองคลัง  อบต.ภูหลวง 
โทร/โทสาร.  ๐๖ – ๓๐๒๓ - ๐๑๘๘ 
E – mail :  Phuluang66@gmail.com 
 
 
 

 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 

 
 
 
 

 สําเนาคู่ฉบับ 

…………………….………ปลัด  อบต. 
.........................หัวหน้าหน่วยงาน 
.........................หัวหน้าหน่วยงาน 
.................................พิมพ์ / ทาน 



 

ที่  นม  ๙๓๔๐๔ /                   ที่ทําการองค์การบริหารสว่นตําบลภูหลวง 
                        อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ 
 

            ๙   เมษายน  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครราชสีมา 

 

อ้างถึง    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๙  (๘)  .   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   จํานวน     ๑    ชุด 
 

ตามท่ีอ้างถึง  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา ๙ (๘) กําหนดให้
ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้และกําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็น
รายเดือนทุก ๆ เดือน  และจัดส่งให้ศูนย์รวมข่าวจังหวัดนครราชสีมา  และศูนย์ข้อมลูข่าวสารจังหวัดนครราชสีมา  
ตามแบบ  สขร.๑  เพ่ือเป็นดรรชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชนน้ัน   

 

บัดน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวงได้จัดทําแบบ  สขร.๑  เสรจ็เรียบร้อยแล้วเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ  จึงขอส่งมาพร้อมน้ี   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายมนตรี  กรก่ิง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 

 
 

 
 
กองคลัง  อบต.ภูหลวง 
โทร/โทสาร.  ๐๖ – ๓๐๒๓ - ๐๑๘๘ 
E – mail :  Phuluang66@gmail.com 
 
 
 
 
 

  “ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 

 



 
 
 

ที่  นม  ๙๓๔๐๔ /                   ที่ทําการองค์การบริหารสว่นตําบลภูหลวง 
                        อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ 
 

          ๙  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครราชสีมา 

 

อ้างถึง    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๙  (๘)  .   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   จํานวน     ๑    ชุด 
 
 

ตามท่ีอ้างถึง  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา ๙ (๘) กําหนดให้
ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้และกําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็น
รายเดือนทุก ๆ เดือน  และจัดส่งให้ศูนย์รวมข่าวจังหวัดนครราชสีมา  และศูนย์ข้อมลูข่าวสารจังหวัดนครราชสีมา  
ตามแบบ  สขร.๑  เพ่ือเป็นดรรชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชนน้ัน   

 

บัดน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวงได้จัดทําแบบ  สขร.๑  เสรจ็เรียบร้อยแล้วเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ  จึงขอส่งมาพร้อมน้ี   
 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายมนตรี  กรก่ิง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 

 
 
 

กองคลัง  อบต.ภูหลวง 
โทร/โทสาร.  ๐๖ – ๓๐๒๓ - ๐๑๘๘ 
E – mail :  Phuluang66@gmail.com. 
 
 
 
 
 

 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 
 

    สําเนาคู่ฉบบั 

…………………….………ปลัด  อบต. 
.........................หัวหน้าหน่วยงาน 
.........................หัวหน้าหน่วยงาน 
.................................พิมพ์ / ทาน 



 
 

ที่  นม  ๙๓๔๐๔ /                   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 
                        อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ 
 

           ๙    เมษายน  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     ศูนย์รวมข่าวจังหวัดนครราชสีมา 
 

อ้างถึง    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๙  (๘)  .   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   จํานวน     ๑    ชุด 
 

ตามท่ีอ้างถึง  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา ๙ (๘) กําหนดให้
ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้และกําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็น
รายเดือนทุก ๆ เดือน  และจัดส่งให้ศูนย์รวมข่าวจังหวัดนครราชสีมา  และศูนย์ข้อมลูข่าวสารจังหวัดนครราชสีมา  
ตามแบบ  สขร.๑  เพ่ือเป็นดรรชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชนน้ัน   

 

บัดน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวงได้จัดทําแบบ  สขร.๑  เสรจ็เรียบร้อยแล้วเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ  จึงขอส่งมาพร้อมน้ี   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายมนตรี   กรก่ิง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง\ 

 
 
 

 
กองคลัง  อบต.ภูหลวง 
โทร/โทสาร.  ๐๖ – ๓๐๒๓ - ๐๑๘๘ 
E – mail :  Phuluang66@gmail.com 

 
 
 
 

 
 
 

  “ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 



 
 

ที่  นม  ๙๓๔๐๔ /                   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 
                        อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ 
 

         ๙   เมษายน  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     ศูนย์รวมข่าวจังหวัดนครราชสีมา 
 

อ้างถึง    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๙  (๘)  .   
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   จํานวน     ๑    ชุด 
 

ตามท่ีอ้างถึง  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา ๙ (๘) กําหนดให้
ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้และกําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็น
รายเดือนทุก ๆ เดือน  และจัดส่งให้ศูนย์รวมข่าวจังหวัดนครราชสีมา  และศูนย์ข้อมลูข่าวสารจังหวัดนครราชสีมา  
ตามแบบ  สขร.๑  เพ่ือเป็นดรรชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชนน้ัน   

 

บัดน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวงได้จัดทําแบบ  สขร.๑  เสรจ็เรียบร้อยแล้วเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ  จึงขอส่งมาพร้อมน้ี   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายมนตรี   กรก่ิง) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 

 
 
 

กองคลัง  อบต.ภูหลวง 
โทร/โทสาร.  ๐๖ – ๓๐๒๓ - ๐๑๘๘ 
E – mail :  Phuluang66@gmail.com 
 
 
 

 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 
 
 

 

  สําเนาคู่ฉบบั 

…………………….………ปลัด  อบต. 
.........................หัวหน้าหน่วยงาน 
.........................หัวหน้าหน่วยงาน 
.................................พิมพ์ / ทาน 



 
 

ที่  นม  ๙๓๔๐๔ /                   ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 
                        อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ 
 

          ๙   เมษายน  ๒๕๖๒ 
 

 

เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจําเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
 

เรียน      ผู้อํานวยการสถานีวิทยุเพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนาการศึกษาและบันเทิง FM.๑๐๑.๗๕ ตําบลสําโรง /  
   กํานัน / ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่๑ – ๑๐ ตําบลภูหลวง 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑      ประจําเดือน   มีนาคม  ๒๕๖๒       จํานวน     ๑    ชุด 
 
 

ตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ มาตรา ๙  (๘)  กําหนดให้ข้อมูล 
ข่าวสารที่เก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้และกําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทําสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือน
ทุก ๆ เดือน  และจัดส่งให้ศนูย์รวมข่าวจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครราชสีมา  ตามแบบ  
สขร.๑  เพ่ือเป็นดรรชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชนตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง  ได้จดัทําประกาศ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจําเดือน   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   ไปแล้วน้ัน 
 

บัดน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวงได้จัดทําแบบ  สขร.๑  เสรจ็เรียบร้อยแล้วเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ  จึงขอความร่วมมือจากท่านเพ่ือประชาสัมพันธ์และปิด
ประกาศ  ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมน้ี   

 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายมนตรี  กรก่ิง) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 

 

 -ทราบ 
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุเพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนาการศึกษาและบันเทิง FM.๑๐๑.๗๕ ตําบลสําโรง................... 
 

……………………..ผญบ.หมู่ที ่๑  ……………………….ผญบ.หมูท่ี่ ๒      ………….……………….ผญบ.หมู่ที่ ๓ 
…………………….กํานัน ต.ภูหลวง    ……………………….ผญบ.หมู่ที่ ๕  ………………………….ผญบ.หมูท่ี่ ๖ 
…………………….ผญบ.หมู่ที ่๗  ……………………….ผญบ.หมูท่ี่ ๘  ………………………….ผญบ.หมูท่ี่ ๙  
…………………….ผญบ.หมู่ที ่๑๐    
                      
กองคลัง                        
โทร. ๐๖ – ๓๐๒๓ – ๐๑๘๘ 
E-mail : Phuluang66@gmail.com 
 
 
       “ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 

   สําเนาคู่ฉบบั 

…………………………………ปลัด อบต. 
...........................หัวหน้าสํานักปลัด 
...........................หัวหน้าหน่วยงาน 
....................................พิมพ์ / ทาน 



  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มีนาคม..... พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

(ชื่อหน่วยงาน)    องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง   อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ลํา
ดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. จัดซื้อน้ํามันรถยนต์และครุภัณฑ์
ของ อบต. ประจําเดือน มีค.๖๒ 

๔,๕๐๐.- บาท ๔,๕๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ลําจวน ปิโตเลียม 
๔,๕๐๐.- บาท 

หจก.แม่ลําจวน ปิโตเลียม 
๔,๕๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๗๔/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๒. จัดซื้อน้ํามันรถยนต์หน่วยกู้ชีพ – 
กู้ภัย  ประจําเดือน  มีค. ๒๕๖๒ 

๓,๖๐๐.- บาท ๓,๖๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม ฯ 
๓,๖๐๐.- บาท 

บริษัท พรีเมี่ยม ฯ 
๓,๖๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๗๕/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖ 

๓. จัดซื้อน้ํามันรถบรรทุกน้ํา
ประจําเดือน มคี. ๒๕๖๒ 

๖,๐๐๐.- บาท ๖,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม ฯ 
๖,๐๐๐.- บาท 

บริษัท พรีเมี่ยม ฯ 
๖,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๗๖/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๔. จัดซื้อน้ํามันรถยนต์หน่วยกู้ชีพ – 
กู้ภัย  ประจําเดือน  มีค. ๒๕๖๒ 

๗,๘๐๐.- บาท ๗,๘๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ลําจวน ปิโตเลียม 
๗,๘๐๐.- บาท 

หจก.แม่ลําจวน ปิโตเลียม 
๗,๘๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๗๗/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖ 

๕. จัดซื้อน้ํามันรถบรรทุกน้ํา
ประจําเดือน มคี. ๒๕๖๒ 

๖,๐๐๐.- บาท ๖,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ลําจวน ปิโตเลียม 
๖,๐๐๐.- บาท 

หจก.แม่ลําจวน ปิโตเลียม 
๖,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๗๘/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖ 

๖. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๔๑,๒๐๐.- บาท ๔๑,๒๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายธนพงศ์ ทูลบุญรินทร์ 
๔๑,๒๐๐.- บาท 

นายธนพงศ์ ทูลบุญรินทร์ 
๔๑,๒๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๗๙/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑ มี,ค.  ๒๕๖๒ 

๗. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน – กอง
การศึกษา 

๓๙,๙๒๗.- บาท ๓๙,๙๒๗.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรรัตน์ 
๓๙,๙๒๗.- บาท 

ร้านเพชรรัตน์ 
๓๙,๙๒๗.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๘๐/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑ มี,ค.  ๒๕๖๒ 

๘ จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

๕๔,๗๘๐.- บาท ๕๔,๗๘๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรรัตน์ 
๕๔,๗๘๐.- บาท 

ร้านเพชรรัตน์ 
๕๔,๗๘๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๘๑/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๔ มี,ค. ๒๕๖๒ 

๙ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑,๐๘๐.- บาท ๑,๐๘๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 
๑,๐๘๐.- บาท 

ร้านคอมเทค 
๑,๐๘๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๘๒/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๔ มี,ค. ๒๕๖๒ 

๑๐ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓,๐๐๑.- บาท ๓,๐๐๑.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ยุทกิจค้าวัสดุก่อสร้าง 
๓,๐๐๑.- บาท 

หจก.ยุทกิจค้าวัสดุก่อสร้าง 
๓,๐๐๑.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๘๓/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๘ มี,ค. ๒๕๖๒ 

๑๑ จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
ภาคบังตับสําหรับรถหมายเลข
ทะเบียน กท – 4469 นม. 

๖๔๕.๒๐ บาท ๖๔๕.๒๐ บาท เฉพาะเจาะจง วิริยะประกันภัย 
๖๔๕.๒๐ บาท 

วิริยะประกันภัย 
๖๔๕.๒๐ บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๘๕/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๘  มีค. ๒๕๖๒ 

 



-๒-  
ลํา
ดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑๒ จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยาทํา
หมันสัตว์ 

๒๕,๐๐๐.- บาท ๒๕,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง เบญจรงค์สัตวแพทย์ 
๒๕,๐๐๐.- บาท 

เบญจรงค์สัตวแพทย์ 
๒๕,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๘๕/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๙ มีค. ๒๕๖๒ 

๑๓ จัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง ๔๕,๗๐๐.- บาท ๔๕,๗๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายธนมาศ ทูลบุญรินทร์ 
๔๕,๗๐๐.- บาท 

นายธนมาศ ทูลบุญรินทร์ 
๔๕,๗๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๘๖/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๕ มีค. ๒๕๖๒ 

๑๔ จ้างเหมาเครื่องสูบน้ํา ๑๕,๐๐๐,- บาท ๑๕,๐๐๐,- บาท เฉพาะเจาะจง นายสุพจน์ สุขตะเคียน 
๑๕,๐๐๐,- บาท 

นายสุพจน์ สุขตะเคียน 
๑๕,๐๐๐,- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๖๘/๒๕๖๒ 
ลวท. ๘ มีค. ๒๕๖๒ 

๑๕ จ้างสํารวจสุนัขและแมว  ม.๑ ๔๘๖.- บาท ๔๘๖.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ แว่นกิ่ง 
๔๘๖.- บาท 

นายอาทิตย์ แว่นกิ่ง 
๔๘๖.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๖๙/๒๕๖๒ 
ลวท. ๘ มีค. ๒๕๖๒ 

๑๖ จ้างสํารวจสุนัขและแมว  ม.๒ ๔๗๑.- บาท ๔๗๑.- บาท เฉพาะเจาะจง นายประนอม เฉียงสระน้อย 
๔๗๑.- บาท 

นายประนอม เฉียงสระน้อย 
๔๗๑.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๗๐/๒๕๖๒ 
ลวท. ๘ มีค. ๒๕๖๒ 

๑๗ จ้างสํารวจสุนัขและแมว  ม.๓ ๓๐๐.- บาท ๓๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเฟื่อง กล่ําสระน้อย 
๓๐๐- บาท 

นายเฟื่อง กล่ําสระน้อย 
๓๐๐- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๗๑/๒๕๖๒ 
ลวท. ๘ มีค. ๒๕๖๒ 

๑๘ จ้างสํารวจสุนัขและแมว  ม.๔ ๙๙๐.- บาท ๙๙๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสนธยา  บุญกิ่ง 
๙๙๐.- บาท 

นายสนธยา  บุญกิ่ง 
๙๙๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๗๒/๒๕๖๒ 
ลวท.๘ มีค. ๒๕๖๒ 

๑๙ จ้างสํารวจสุนัขและแมว  ม.๕ ๕๗๕.๒ บาท ๕๗๕.๒ บาท เฉพาะเจาะจง นายแดง เอิบกิ่ง 
๕๗๕.๒ บาท 

นายแดง เอิบกิ่ง 
๕๗๕.๒ บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๗๓/๒๕๖๒ 
ลวท. ๘ มีค. ๒๕๖๒ 

๒๐ จ้างสํารวจสุนัขและแมว  ม.๖ ๑๓๒.- บาท ๑๓๒.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสะคราญตา รักสําโรง 
๑๓๒.- บาท 

นางสะคราญตา รักสําโรง 
๑๓๒.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๗๔/๒๕๖๒ 
ลวท. ๘ มีค. ๒๕๖๒ 

๒๑ จ้างสํารวจสุนัขและแมว  ม.๗ ๖๕๗.- บาท ๖๕๗.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพีระพล งอนกิ่ง 
๖๕๗.- บาท 

นายพีระพล งอนกิ่ง 
๖๕๗.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๗๕/๒๕๖๒ 
ลวท. ๘ มีค. ๒๕๖๒ 

๒๒ จ้างสํารวจสุนัขและแมว  ม.๘ ๖๐๙.- บาท ๖๐๙.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญยวี 
๖๐๙.- บาท 

นางสาวบุญยวี 
๖๐๙.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๗๖/๒๕๖๒ 
ลวท. ๘ มีค. ๒๕๖ 

๒๓ จ้างสํารวจสุนัขและแมว  ม.๙ ๓๘๔.- บาท ๓๘๔.- บาท เฉพาะเจาะจง นางกฤษติยา อินกิ่ง 
๓๘๔.- บาท 

นางกฤษติยา อินกิ่ง 
๓๘๔.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๗๗/๒๕๖๒ 
ลวท. ๘ มีค. ๒๕๖ 

๒๔ จ้างสํารวจสุนัขและแมว   
ม.๑๐ 

๘๖๔.- บาท ๘๖๔.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเฉลียว แสงอรุณ 
๘๖๔.- บาท 

นายเฉลียว แสงอรุณ 
๘๖๔.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๗๘/๒๕๖๒ 
ลวท. ๘ มีค. ๒๕๖ 



-๓- 
 

ลํา
ดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๒๕ จ้างทําป้ายตามโครงการฉีด
วัคซีนป้องกัน ฯ 

๕๐๐.- บาท ๕๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้อง ฯ 
๕๐๐.- บาท 

ร้านฟร้อง ฯ 
๕๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๗๙/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๒ มีค. ๒๕๖๒ 

๒๖ จ้างทําอาหารวา่งพรอ้ม
เครื่องดื่มตามโครงการฉีด
วัคซีนป้องกัน ฯ 

๑,๒๕๐.- บาท ๑,๒๕๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนาท พรมจันทึก 
๑,๒๕๐.- บาท 

นายนาท พรมจันทึก 
๑,๒๕๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๘๑๐๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๒ มีค. ๒๕๖๒ 

๒๗ จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร ์ ๑๕๐.- บาท ๑๕๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ปริ้นเตอร์โซน 
๑๕๐.- บาท 

ปริ้นเตอร์โซน 
๑๕๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๘๒/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๘ มีค. ๒๕๖๒ 

๒๘ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตตอร ์ ๕๘๐.- บาท ๕๘๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ปริ้นเตอร์โซน 
๕๘๐.- บาท 

ปริ้นเตอร์โซน 
๕๘๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๘๓/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๘ มีค. ๒๕๖๒ 

๒๙ จ้างทําอาหารกลางวัน ๒,๐๐๐.- บาท ๒,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนาท พรมจันทึก 
๒,๐๐๐.- บาท 

นายนาท พรมจันทึก 
๒,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๘๔/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๙ มีค. ๒๕๖๒ 

๓๐ 
 

จ้างเหมาประดับผ้าเต้นท์ ๒,๐๐๐.- บาท ๒,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนาท พรมจันทึก 
๒,๐๐๐.- บาท 

นายนาท พรมจันทึก 
๒,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๘๕/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๙ มีค. ๒๕๖๒ 

๓๑ 
 

จ้างทําป้ายตามโครงการงาน
ฉลองวันแห่งชัยชนะฯ 

๑,๘๐๐.- บาท ๑,๘๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องกราฟฟิกส์ 
๑,๘๐๐.- บาท 

ร้านฟร้องกราฟฟิกส์ 
๑,๘๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๘๖/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๙ มีค. ๒๕๖๒ 

๓๒ 
 

จ้างเหมาแต่งหน้าทําผม ๑๓,๐๐๐.- บาท ๑๓,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา คูณเกษม 
๑๓,๐๐๐.- บาท 

นางกาญจนา คูณเกษม 
๑๓,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๘๗/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๙ มีค. ๒๕๖๒ 

๓๓ 
 

จ้างเหมาแต่งหน้าทําผมขับ
ร้องเพลง 

๑๖,๐๐๐.- บาท ๑๖,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ ภากิ่ง 
๑๖,๐๐๐.- บาท 

นายศตวรรษ ภากิ่ง 
๑๖,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๘๘/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๙ มีค. ๒๕๖๒ 

๓๔ 
 

ซ่อมรถจักรยานยนต์ ๑,๕๑๐.- บาท ๑,๕๑๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ธวัชชัยจักรยานยนต์ 
๑,๕๑๐.- บาท 

ธวัชชัยจักรยานยนต์ 
๑,๕๑๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๘๙/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๙ มีค. ๒๕๖๒ 

๓๕ 
 

ซ่อมเครื่องเสียง ๘๐๐.- บาท ๘๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง เนสเล่ห์ ฯ 
๘๐๐.- บาท 

เนสเล่ห์ ฯ 
๘๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๙๐/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๗ มีค. ๒๕๖๒ 

๓๖ 
 

จ้างเหมาปฏิบัตงิานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

๒๔,๐๐๐,- บาท ๒๔,๐๐๐,- บาท เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ  สินเธาว์ 
๒๔,๐๐๐,- บาท 

นางสมพิศ  สินเธาว์ 
๒๔,๐๐๐,- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๙๑/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๗ มีค. ๒๕๖๒ 

 



 
-๔- 

 

ลํา
ดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๓๗ จ้างเหมาปฏิบัตงิานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

๒๔,๐๐๐,- บาท ๒๔,๐๐๐,- บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ จงเย็นกลาง 
๒๔,๐๐๐,- บาท 

นายณัฐพงษ์ จงเย็นกลาง 
๒๔,๐๐๐,- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๙๒/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๗ มีค. ๒๕๖๒ 

๓๘ ซ่อมกล้องวงจรปิด ๕,๔๙๕.- บาท ๕,๔๙๕.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านตอมเทค 
๕,๔๙๕.- บาท 

ร้านตอมเทค 
๕,๔๙๕.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๙๓/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๗ มีค. ๒๕๖๒ 

๓๙ จ้างเหมาปฏิบัตงิานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

๒๔,๐๐๐,- บาท ๒๔,๐๐๐,- บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์  จันทรชัย 
๒๔,๐๐๐,- บาท 

นายณัฐพงษ์  จันทรชัย 
๒๔,๐๐๐,- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๙๔/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๗ มีค. ๒๕๖๒ 

๔๐ จ้างเหมาปฏิบัตงิานด้านความ
สะอาด อบต.ภูหลวง 

๒๔,๐๐๐,- บาท ๒๔,๐๐๐,- บาท เฉพาะเจาะจง นางนิศสชิ ทพยเนตร 
๒๔,๐๐๐,- บาท 

นางนิศสชิ ทพยเนตร 
๒๔,๐๐๐,- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๙๕/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๗ มีค. ๒๕๖๒ 

๔๑ จ้างเหมาปฏิบัตงิานด้านความ
ปลอดภัยสถานที่ของราชการ 

๒๔,๐๐๐,- บาท ๒๔,๐๐๐,- บาท เฉพาะเจาะจง นายสนธยา  บุญกิ่ง 
๒๔,๐๐๐,- บาท 

นายสนธยา  บุญกิ่ง 
๒๔,๐๐๐,- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๙๖/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๗ มีค. ๒๕๖๒ 

๔๒ จ้างเหมาทําความสะอาด 
ศพด.บ้านหนองนกเขยีน 

๑๕,๐๐๐,- บาท ๑๕,๐๐๐,- บาท เฉพาะเจาะจง นางสุปรียา ริมสําโรง 
๑๕,๐๐๐,- บาท 

นางสุปรียา ริมสําโรง 
๑๕,๐๐๐,- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๙๗/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๗ มีค. ๒๕๖๒ 

๔๓ จ้างเหมาทําความสะอาด 
ศพด.บ้านหลุมเงิน 

๑๕,๐๐๐,- บาท ๑๕,๐๐๐,- บาท เฉพาะเจาะจง นางมานิตย์ หอมสมบัติ 
๑๕,๐๐๐,- บาท 

นางมานิตย์ หอมสมบัติ 
๑๕,๐๐๐,- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๙๘/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๗ มีค. ๒๕๖๒ 

๔๔ จ้างเหมาทําความสะอาด 
ศพด.บ้านหนองกก 

๑๕,๐๐๐,- บาท ๑๕,๐๐๐,- บาท เฉพาะเจาะจง นางสุจิน ฉิ่งกิง่ 
๑๕,๐๐๐,- บาท 

นางสุจิน ฉิ่งกิง่ 
๑๕,๐๐๐,- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๙๙/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๗ มีค. ๒๕๖๒ 

๔๕ โตรงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านหนองหว้า  หมู่ 
๘  ตําบลภูหลวง   อําเภอ 
ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๔๙,๐๐๐.- บาท ๑๕๐,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ๑.หจก. ปรนันท์ 
เสนอ  ๑๔๙,๐๐๐.- บาท 
๒.หจก.สํารวยก่อสร้าง 
เสนอ ๑๔๙,๕๐๐.- บาท 
๓.หจก.คชสาร ฯ 
เสนอ  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 

๑.หจก. ปรนันท์ 
เสนอ  ๑๔๙,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๓/๒๕๖๒ 
ลวท. ๖ มีค. ๒๕๖๒ 

 

 
 
 



 
 -๕- 

 
ลํา
ดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๔๖ โตรงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก   บ้านหนองนกเขียน 
หมู่ที่  ๒  ตําบลภูหลวง  อําเภอ
ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๔๘,๕๐๐.- บาท ๑๔๙,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ๑.หจก. ปรนันท์  ก่อสร้าง 
เสนอ  ๑๔๘,๕๐๐.- บาท 
๒.หจก.สํารวยก่อสร้าง 
เสนอ ๑๔๘,๗๐๐.- บาท 
๓.หจก.คชสาร ฯ 
เสนอ  ๑๔๙,๐๐๐.- บาท 

๑.หจก. ปรนันท์  ก่อสร้าง 
เสนอ  ๑๔๘,๕๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๔/๒๕๖๒ 
ลวท. ๖ มีค. ๒๕๖๒ 

 
 
 (ลงชื่อ)........................................................ผู้จัดทํา                (ลงชื่อ)..................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
    (นางงามเพ็ญ  เฉียงจะโปะ)          (นางสุรักษา  หวานสูงเนิน) 
             เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน                        ผูอ้ํานวยการกองคลัง  
 
 
  
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ        (ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจสอบ   

      (นายสุพร   วงศ์ณรัตน์)                (นายมนตรี   กรกิ่ง)    
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง



 


