
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 
เรื่อง    สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง   ประจําเดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

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

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

บัดน้ี  องค์การบริหารสว่นตําบลภูหลวง  อําเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา   ได้ดําเนินการ 
จัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   เสรจ็เรียบร้อยแลว้  ตามบันทึก
แนบท้ายประกาศน้ี 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๗   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นายมนตรี   กรก่ิง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    บันทึกข้อความ 
    ส่วนราชการ............ส่วนการคลัง  องค์การบริหารสว่นตําบลภูหลวง 
   ที่...นม..๙๓๔๐๔/........วันที่.....๗......พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
   เรื่อง...รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๑ 
   .................................................................................................................................................................... 
 

   เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวงผ่านปลัดอบต. 
 

ด้วยฝ่ายพัสดุ  ส่วนกองคลังได้จัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต. ภูหลวง 
ประจําเดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๑   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 
 

             ๗  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     นายอําเภอปักธงชัย 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑   จาํนวน     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 
 

             ๗  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     นายอําเภอปักธงชัย 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑   จาํนวน     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 
 

             ๗  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครราชสีมา 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑   จาํนวน     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 
 

           ๗  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครราชสีมา 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑   จาํนวน     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 
 

          ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     ศูนย์รวมข่าวจังหวัดนครราชสีมา 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑   จาํนวน     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 
 

           ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     ศูนย์รวมข่าวจังหวัดนครราชสีมา 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑   จาํนวน     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 
 

        ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจําเดือน  ตุลาคม 

 

เรียน      ผู้อํานวยการสถานีวิทยุเพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนา ฯ ตําบลสําโรง / กํานัน / ผู้ใหญ่บ้านหมู่  ๑ – ๑๐ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑          จํานวน     ๑    ชุด 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง   ได้จัดทําประกาศสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจําเดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   ไปแล้วน้ัน 

อ้างถึง  พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ มาตรา ๙  (๘)  กําหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เก่ียวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชน
ได้รับทราบและตรวจดูได้ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานของรัฐจดัทําสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เป็นรายเดือนทุกๆ เดือน และจัดส่งให้ศูนย์รวมข่าวสารจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัด
นครราชสีมาตามแบบ  สขร. ๑   เพ่ือเป็นดรรชนีสําหรับการตรวจดูของประชาชนน้ัน   

 

บัดน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวงได้จัดทําแบบ  สขร.๑  เสรจ็เรียบร้อยแล้วเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ  จึงขอความร่วมมือจากท่านประชาสัมพันธ์และปิด
ประกาศเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมน้ี   
 

  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” 

สําเนาคู่ฉบับ 

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



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(ชื่อหน่วยงาน)    องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง   อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ลํา
ดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรปุ 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. จัดซื้อหนังสือพิมพ์  
ประจําเดือน  ตุลาคม 

930.- บาท 930.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒน์ ทองตะคุ 
๘๔๐.- บาท 

นายสุพัฒน์ ทองตะคุ 
๘๔๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๑/๒๕๖2 
ลวท. 1 ต.ค. ๖1 

๒. จัดซื้อน้ํามันรถยนต์ส่วนกลาง
ประจําเดือน  ตลุาคม 

๒,๐0๐.- บาท ๒,๐0๐.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม 
2,000.- บาท 

บริษัท พรีเมี่ยม 
2,000.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๒/๒๕๖2 
ลวท. 1 ต.ค. ๖1 

๓. จัดซื้อน้ํามันกู้ชีพ -กู้ภัย 
ประจําเดือน  ตุลาคม 

๑,2๐๐.- บาท ๑,2๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม 
1,200.- บาท 

บริษัท พรีเมี่ยม 
1,200.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 3/๒๕๖2 
ลวท. 1 ต.ค. ๖1 

๔. จัดซื้อน้ํามันรถบรรทุกน้ํา ฯ 
ประจําเดือน  ตุลาคม 

4,000.- บาท 4,000.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ลําจวน 
4,0๐๐.- บาท 

หจก.แม่ลําจวน 
4,0๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 4/๒๕๖2 
ลวท. 1 ต.ค. ๖1 

๕. จัดซื้อน้ํามันรถยนต์ส่วนกลาง
ประจําเดือน  ตลุาคม 

13,605.- บาท 13,605.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ลําจวน 
13,605.- บาท 

หจก.แม่ลําจวน 
13,605.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 5/๒๕๖2 
ลวท. 1 ต.ค. ๖1 

๖. จัดซื้อน้ํามันกู้ชีพ -กู้ภัย 
ประจําเดือน  ตุลาคม 

13,730.- บาท 13,730.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ลําจวน 
13,730.- บาท 

หจก.แม่ลําจวน 
13,730.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 6/๒๕๖2 
ลวท. 1 ต.ค. ๖1 

๗. จัดซื้อประกันภัยรถยนต์
หน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย ทะเบียน 
ผต – 2914 นม. 

10,870.15.-บาท 10,870.15.-บาท เฉพาะเจาะจง บจก.วิริยะประกันภัย 
10,870.15.-บาท 

บจก.วิริยะประกันภัย 
10,870.15.-บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 7/๒๕๖2 
ลวท. 8 ต.ค. ๖1 

๘. จัดซื้อวัสดุการเกษตร 2,859.- บาท 2,859.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.มีพร้อมโฮม 
2,859.- บาท 

หจก.มีพร้อมโฮม 
2,859.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 8/๒๕๖2 
ลวท. ๑2 ต.ค. ๖1 

๙. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน –  
กองคลัง 

2,785.- บาท 2,785.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภัณฑ์ 
2,785.- บาท 

หจก.ศรีประภัณฑ์ 
2,785.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 9/๒๕๖2 
ลวท. ๑2 ต.ค. ๖1 

๑๐. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ – 
กองคลัง 

5,390.- บาท 5,390.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภัณฑ์ 
5,390.- บาท 

หจก.ศรีประภัณฑ์ 
5,390.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๑0/๒๕๖2 
ลวท. ๑๖ ต.ค. ๖1 

11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนํามา
ซ่อมแซม ศพด.หนอกกก 

20,184.48.- บาท 20,184.48.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสุขทวีค้าวัสดุ 
20,184.48.- บาท 

ร้านสุขทวีค้าวัสดุ 
20,184.48.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๑1/๒๕๖2 
ลวท. 24 ต.ค. ๖1 

 
 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(ชื่อหน่วยงาน)    องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง   อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ลํา
ดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑๑. จัดซื้อวัสดกุ่อสร้าง ๒๗,๐๐๐.- บาท ๒๗,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.วัสดุก่อสร้าง 
๒๗,๐๐๐.- บาท 

ร้าน ก.วัสดุก่อสร้าง 
๒๗,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๑๔/๒๕๖๑ 
ลวท. ๑๗ ต.ค. ๖๐ 

๑๒. จัดซื้อดอกดาวเรืองและปุ๋ย
อินทรีย์ 

๑๒๓,๗๕๐.- บาท ๑๒๓,๗๕๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ๑.ร้านรุ่งอรุณการเกษตร 
๑๒๓,๗๕๐.- บาท 

๒.ร้านเกษตรก้าวหน้า 
๑๓๖,๒๕๐.- บาท 

๓.ร้านแสนดีการเกษตร 
๑๘๔,๒๕๐.- บาท 

ร้านรุ่งอรุณการเกษตร 
๑๒๓,๗๕๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๑๕/๒๕๖๑ 
ลวท. ๑๗ ต.ค. ๖๐ 

๑๓. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑,๗๗๐.- บาท ๑,๗๗๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 
๑,๗๗๐.- บาท 

ร้านคอมเทค 
๑,๗๗๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๑๖/๒๕๖๑ 
ลวท. ๑๗ ต.ค. ๖๐ 

๑๔. จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนํามา
ซ่อมแซมอาคารหลังเก่า 

๑๗,๐๒๖.๙๑.- บาท ๑๗,๐๒๖.๙๑.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านบัววัสดุก่อสร้าง 
๑๗,๐๒๖.๙๑.- บาท 

ร้านบัววัสดุก่อสร้าง 
๑๗,๐๒๖.๙๑.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๑๗/๒๕๖๑ 
ลวท. ๑๘ ต.ค. ๖๐ 

๑๕. จัดซื้อผ้าเต้นท์ ขนาด ๕ x ๑๒ ๑๕,๐๐๐.- บาท ๑๕,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเสิงสางสังฆภัณฑ์ 
๑๕,๐๐๐.- บาท 

ร้านเสิงสางสังฆภัณฑ์ 
๑๕,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๑๘/๒๕๖๑ 
ลวท. ๑๘ ต.ค. ๖๐ 

๑๖. จัดซื้อวัสดุสํานกังาน ๑,๓๘๐.- บาท ๑,๓๘๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสุภัทราเฟอร์นิเจอร ์
๑,๓๘๐.- บาท 

ร้านสุภัทราเฟอร์นิเจอร ์
๑,๓๘๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๑๙/๒๕๖๑ 
ลวท. ๒๕ ต.ค. ๖๐ 

๑๗. จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน – 
โต๊ะพับ 

๑๓,๘๐๐.- บาท ๑๓,๘๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ๑.ร้านสุภัทราเฟอร์นิเจอร ์
๑๓,๘๐๐.- บาท 

๒.หจก.ศิริรัฐเครื่องเรือน 
๑๕,๐๒๐.- บาท 

๓.ร้านทรัพย์อนันต์เทรดเดอร์ 

๑๔,๗๐๐.- บาท 

ร้านสุภัทราเฟอร์นิเจอร์ 
๑๓,๘๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๒๐/๒๕๖๑ 
ลวท. ๒๕ ต.ค. ๖๐ 

๑๘. จัดซื้ออาหารเสริมนม  
(พาสเจอร์ไรส์)  นมถุง  
จํานวน  ๓  ศูนย์ 

๒๖,๗๐๘.๒๒.- บาท ๒๖,๗๐๘.๒๒.- บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จํากัด 
๒๖,๗๐๘.๒๒.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จํากัด 
๒๖,๗๐๘.๒๒.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๒๕/๒๕๖๑ 
ลวท. ๓๑ ต.ค. ๖๐ 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(ชื่อหน่วยงาน)    องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง   อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ลํา
ดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑๙. จัดซื้ออาหารเสริมนม  
(พาสเจอร์ไรส์)  นมถุง  
จํานวน  ๔  โรงเรียน 

๙๓,๓๔๓.๘๘.- บาท ๙๓,๓๔๓.๘๘.- บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จํากัด 

๙๓,๓๔๓.๘๘.- บาท 
สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จํากัด 

๙๓,๓๔๓.๘๘.- บาท 
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๒๖/๒๕๖๑ 

ลวท. ๓๑ ต.ค. ๖๐ 

๒๐. จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน – 
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 

๒๘,๐๐๐.- บาท ๒๘,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ๑.ร้านสุภัทราเฟอร์นิเจอร ์
๒๘,๐๐๐.- บาท 

๒.หจก.ศิริรัฐเครื่องเรือน 
๒๙,๐๕๐.- บาท 

๓.ร้านทรัพย์อนันต์เทรดเดอร์ 

๒๘,๗๐๐.- บาทร้าน  

ร้านสุภัทราเฟอร์นิเจอร์ 
๒๘,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๒๗/๒๕๖๑ 
ลวท. ๓๑ ต.ค. ๖๐ 

๒๑. จ้างเหมาจัดทําอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่มเพื่อประชุม
แผน ฯ 

๓๕๐.- บาท ๓๕๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นางละมุด  สีเขียว 
๓๕๐.- บาท 

นางละมุด  สีเขียว 
๓๕๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๑/๒๕๖๑ 
ลวท. ๒ ต.ค. ๖๐ 

๒๒. จ้างเหมาซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

๑,๓๙๐.- บาท ๑,๓๙๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 
๑,๓๙๐.- บาท 

ร้านคอมเทค 
๑,๓๙๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๒/๒๕๖๑ 
ลวท. ๒ ต.ค. ๖๐ 

๒๓. จ้างเหมาซ่อมรถเข็นในรถกู้ชีพ – 
กู้ภัย ทะเบียน ผต – ๒๙๑๔ นม. 

๔๐๐.- บาท ๔๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสมเกียรติย์ สแตนเลส 
๔๐๐.- บาท 

ร้านสมเกียรติย์ สแตนเลส 
๔๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๓/๒๕๖๑ 
ลวท. ๓ ต.ค. ๖๐ 

๒๔. จ้างเหมาจัดทําอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่มเพื่อประชุม
สภา ฯ 

๔,๔๑๐.- บาท ๔,๔๑๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นางละมุด  สีเขียว 
๔,๔๑๐.- บาท 

นางละมุด  สีเขียว 
๔,๔๑๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๔/๒๕๖๑ 
ลวท. ๑๐ ต.ค. ๖๐ 

๒๕. จ้างเหมาจัดทําอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่มเพื่อประชุม
คณะกรรมการ ฯ 

๖๐๐.- บาท ๖๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นางละมุด  สีเขียว 
๖๐๐.- บาท 

นางละมุด  สีเขียว 
๖๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๕/๒๕๖๑ 
ลวท. ๑๐ ต.ค. ๖๐ 

 
 
 

 



สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(ชื่อหน่วยงาน)    องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง   อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ลํา
ดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๒๖. จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บรเิวณ
ริมถนนด้านหน้า อบต. 

๗,๒๐๐.- บาท ๗,๒๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเทา  เอิบกิ่ง 
๗,๒๐๐.- บาท 

นายเทา  เอิบกิ่ง 
๗,๒๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๖/๒๕๖๑ 
ลวท. ๑๗ ต.ค. ๖๐ 

๒๗. จ้างเหมาซอ่มเครื่องปริ้นเตอร์ 
– กองช่าง 

๒,๓๐๐.- บาท ๒,๓๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็ม อิงค์ ปรเฟสซนอล 

๒,๓๐๐.- บาท 
ร้านทีเอ็ม อิงค์ ปรเฟสซนอล 

๒,๓๐๐.- บาท 
เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๗/๒๕๖๑ 

ลวท. ๑๗  ต.ค. ๖๐ 
๒๘. จ้างเหมาซอ่มแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ ๘ 
บ้านหนองหว้า 

๑๖,๐๐๐.- บาท ๑๖,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ๑.นายสุพจน์  สุขตะเคียน 

๑๖,๐๐๐.- บาท 
๒.นายวีระพันธ์ มานะสถิตพงศ์ 

๑๗,๐๐๐.- บาท 
๓.นายเทา  เอิบกิ่ง 

๑๖,๕๐๐.- บาท 

นายสุพจน์  สุขตะเคียน 
๑๖,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๘/๒๕๖๑ 
ลวท. ๑๗ ต.ค. ๖๐ 

๒๙. จ้างเหมาทไพวงมาลาในงาน
วันปิยะมหาราช ปี ๒๕๖๐ 

๑,๕๐๐.- บาท ๑,๕๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านช่อผกาฟลาวเวอร์ 
๑,๕๐๐.- บาท 

ร้านช่อผกาฟลาวเวอร์ 
๑,๕๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๙/๒๕๖๑ 
ลวท. ๒๐ ต.ค. ๖๐ 

๓๐. จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หน่วย
กู้ชีพ – กู้ภัย ทะเบียน ผต – 
๒๙๑๔ นม. 

๓,๔๔๓.๒๖.- 
บาท 

๓,๔๔๓.๒๖.- 
บาท 

เฉพาะเจาะจง บจก.ตังปักโคราช 
๓,๔๔๓.๒๖.- บาท 

บจก.ตังปักโคราช 
๓,๔๔๓.๒๖.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๑๐/๒๕๖๑ 
ลวท. ๒๗ ต.ค. ๖๐ 

 
 

      (ลงชื่อ)........................................................ผู้จัดทํา                (ลงชื่อ)..................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
             (นางงามเพ็ญ  เฉียงจะโปะ)         (นางสุรักษา  หวานสูงเนิน) 
                      เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน                      ผู้อํานวยการกองคลัง  

  
(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ        (ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจสอบ   

 (นายสุพร   วงศ์ณรัตน์)                (นายมนตรี   กรกิ่ง)    
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง



 


