
 

 
 

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

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

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

บัดน้ี  องค์การบริหารสว่นตําบลภูหลวง  อําเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา   ได้ดําเนินการ 
จัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือน   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตามบันทึก
แนบท้ายประกาศน้ี 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๘   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายมนตรี   กรก่ิง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    บันทึกข้อความ 
    ส่วนราชการ............ส่วนการคลัง  องค์การบริหารสว่นตําบลภูหลวง 
   ที่...นม..๙๓๔๐๔/........วันที่......๘.....มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
   เรื่อง...รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน   ธันวาคม  พ.ศ.   ๒๕๖๑ 
   .................................................................................................................................................................... 
 

   เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวงผ่านปลัดอบต. 
 

ด้วยฝ่ายพัสดุ  ส่วนกองคลังได้จัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต. ภูหลวง 
ประจําเดือน   ธันวาคม   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 
 

          ๘   มกราคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     นายอําเภอปักธงชัย 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑   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 
 

          ๘   มกราคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     นายอําเภอปักธงชัย 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑   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 
 

           ๘  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครราชสีมา 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑   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 
 

          ๘   มกราคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครราชสีมา 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑   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 
 

         ๘   มกราคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     ศูนย์รวมข่าวจังหวัดนครราชสีมา 

 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑   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 
 

           ๘   มกราคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     ศูนย์รวมข่าวจังหวัดนครราชสีมา 

 

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

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 
 

         ๘  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจําเดือน  ธันวาคม 

 

เรียน      ผู้อํานวยการสถานีวิทยุเพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนา ฯ ตําบลสําโรง / กํานัน / ผู้ใหญ่บ้านหมู่  ๑ – ๑๐ 
 

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

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง   ได้จัดทําประกาศสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจําเดือน   ธันวาคม  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....ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(ชื่อหน่วยงาน)    องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง   อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ลํา
ดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑. จัดซื้อหนังสือพิมพ์  
ประจําเดือน  ธันวาคม 

930.- บาท 930.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒน์ ทองตะคุ 
93๐.- บาท 

นายสุพัฒน์ ทองตะคุ 
93๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 24/๒๕๖2 
ลวท. 30 พ.ย. ๖1 

๒. จัดซื้อน้ํามันรถยนต์ส่วนกลาง
ประจําเดือน  ธันวาคม 

5,000.- บาท 5,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม 
5,000.- บาท 

บริษัท พรีเมี่ยม 
5,000.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 25/๒๕๖2 
ลวท. 30 พ.ย. ๖1 

๓. จัดซื้อน้ํามันกู้ชีพ -กู้ภัย 
ประจําเดือน  ธันวาคม 

9,100.- บาท 9,100.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ลําจวน 
9,100.- บาท 

หจก.แม่ลําจวน 
9,100.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 26/๒๕๖2 
ลวท. 30 พ.ย. ๖1 

๔. จัดซื้อน้ํามันรถยนต์ส่วนกลาง
ประจําเดือน  ธันวาคม 

3,500.- บาท 3,500.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ลําจวน 
3,500.- บาท 

หจก.แม่ลําจวน 
3,500.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 27/๒๕๖2 
ลวท. 30 พ.ย. ๖1 

๕. จัดซื้อน้ํามันรถบรรทุกน้ํา
ประจําเดือน  ธนัวาคม 

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

หจก.แม่ลําจวน 
4,000.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 28/๒๕๖2 
ลวท. 30 พ.ย. ๖1 

๖. จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร 95,872.- บาท 95,872.- บาท เฉพาะเจาะจง ดีดีอิเล็กทรอนิก 
95,872.- บาท 

ดีดีอิเล็กทรอนิก 
95,872.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 30/๒๕๖2 
ลวท. ๑๑ ธ.ค ๖1 

๗. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 25,310.- บาท 25,310.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ยุทธกิจค้าวัสดุ 
25,310.- บาท 

หจก.ยุทธกิจค้าวัสดุ 
25,310.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 31/๒๕๖2 
ลวท. ๑๑ ธ.ค ๖1 

๘. จัดซื้อวัสดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

34,620.- บาท 34,620.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรรัตนว์สัดุภัณฑ์ 
34,620.- บาท 

ร้านเพชรรัตนว์สัดุภัณฑ์ 
34,620.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 32/๒๕๖2 
ลวท. ๑4 ธ.ค ๖1 

๙. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 38,010.- บาท 38,010.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรรัตนว์สัดุภัณฑ์ 
38,010.- บาท 

ร้านเพชรรัตนว์สัดุภัณฑ์ 
38,010.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 33/๒๕๖2 
ลวท. ๑7 ธ.ค ๖1 

๑๐. จัดซื้อวัสดุการเกษตร 9,400.- บาท 9,400.- บาท เฉพาะเจาะจง รุ่งอรุณการเกษตร 
9,400.- บาท 

รุ่งอรุณการเกษตร 
9,400.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 34/๒๕๖2 
ลวท. 25 ธ.ค ๖1 

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน – 
สํานักปลัด 

14,000.- บาท 14,000.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชโอเอ ฯ 
14,000.- บาท 

หจก.โคราชโอเอ ฯ 
14,000.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 35/๒๕๖2 
ลวท. 26 ธ.ค ๖1 

12 
 

จ้างเช่าชุดทําผมแต่งหน้าตาม
โครงการเทศกาลไหมไทย 

45,000.- บาท 45,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางกาญจนา  คูณเกษม
45,000.- บาท 

นางกาญจนา  คูณเกษม
45,000.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 26/๒๕๖2 
ลวท. ๑๑ ธ.ค ๖1 

๑3. จ้างทําป้ายตามโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดงูาน 

500.-บาท 500.-บาท เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้อง ฯ 
500.-บาท 

ร้านฟร้อง ฯ 
500.-บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 27/๒๕๖2 
ลวท. ๑๑ ธ.ค ๖1 



 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(ชื่อหน่วยงาน)    องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง   อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ลํา
ดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

14 จ้างทําอาหารว่างตาม
โครงการฝึกอบรม ฯ 

1,200.- บาท 1,200.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนาท พรมจันทึก 
1,200.- บาท 

นายนาท พรมจันทึก 
1,200.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 28/๒๕๖2 
ลวท. ๑๑ ธ.ค ๖1 

15 จัดจ้างทําของที่ระลึกตาม
โครงการฝึกอบรม ฯ 

3,000.- บาท 3,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านฐานะภัณฑ์ 
3,000.- บาท 

ร้านฐานะภัณฑ์ 
3,000.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 29/๒๕๖2 
ลวท. ๑๑ ธ.ค ๖1 

16 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

24,000.- บาท 24,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ  สนิเธาว์ 
24,000.- บาท 

นางสมพิศ  สนิเธาว์ 
24,000.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 30/๒๕๖2 
ลวท. ๑4 ธ.ค ๖1 

17 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

24,000.- บาท 24,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ จงเย็นกลาง 

24,000.- บาท 
นายณัฐพงษ์ จงเย็นกลาง 

24,000.- บาท 
เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 31/๒๕๖2 

ลวท. ๑4 ธ.ค ๖1 
18 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้าน

การแพทย์ฉุกเฉิน 
24,000.- บาท 24,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์ จันทรชัย 

24,000.- บาท 
นายณัฐพงษ์ จันทรชัย 

24,000.- บาท 
เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 32/๒๕๖2 

ลวท. ๑4 ธ.ค ๖1 
19 จ้างเหมาปฏิบัติงานทําความ

สะอาด อบต.ภูหลวง 
24,000.- บาท 24,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวนิศาชล ทิพยเนตร 

24,000.- บาท 
นางสาวนิศาชล ทิพยเนตร 

24,000.- บาท 
เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 33/๒๕๖2 

ลวท. ๑4 ธ.ค ๖1 
20 จ้างเหมาปฏิบัติงานด้าน

ความปลอดภัย อบต. 
24,000.- บาท 24,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสนธยา บุญกิ่ง 

24,000.- บาท 
นายสนธยา บุญกิ่ง 

24,000.- บาท 
เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 34/๒๕๖2 

ลวท. ๑4 ธ.ค ๖1 
21 จ้างเหมาทําความสะอาด 

ศพด.บ้านหนองนกเขียน 
15,000.- บาท 15,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสุปรียา ริมสําโรง 

15,000.- บาท 
นางสุปรียา ริมสําโรง 

15,000.- บาท 
เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 35/๒๕๖2 

ลวท. ๑4 ธ.ค ๖1 
22 จ้างเหมาทําความสะอาด 

ศพด.บ้านหลุมเงิน 

15,000.- บาท 15,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางมานิตย์ หอมสมบัติ 
15,000.- บาท 

นางมานิตย์ หอมสมบัติ 
15,000.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 36/๒๕๖2 
ลวท. ๑4 ธ.ค ๖1 

23 จ้างเหมาทําความสะอาด 
ศพด.บ้านหนองกก 

15,000.- บาท 15,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสุจิน ฉ่ํากิ่ง 
15,000.- บาท 

นางสุจิน ฉ่ํากิ่ง 
15,000.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 37/๒๕๖2 
ลวท. ๑4 ธ.ค ๖1 

24 จ้างทําป้ายขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ 

5,500.- บาท 5,500.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้อง ฯ 
5,500.- บาท 

ร้านฟร้อง ฯ 
5,500.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 38/๒๕๖2 
ลวท. ๑4 ธ.ค ๖1 

25 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 750.- บาท 750.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านปริ้นเตอร์โซน 
750.- บาท 

ร้านปริ้นเตอร์โซน 
750.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 39/๒๕๖2 
ลวท. ๑4 ธ.ค ๖1 

 



       
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

(ชื่อหน่วยงาน)    องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง   อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
ลํา
ดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

26 ซ่อมและบํารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง 

4,029.62.- บาท 4,029.62.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.ตังปักคราช 
4,029.62.- บาท 

บจก.ตังปักคราช 
4,029.62.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 40/๒๕๖2 
ลวท. ๑7 ธ.ค ๖1 

27 จ้างทําอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 

3,750.- บาท 3,750.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนาท พรมจันทึก 
3,750.- บาท 

นายนาท พรมจันทึก 
3,750.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 41/๒๕๖2 
ลวท. ๑7 ธ.ค ๖1 

28 จ้างทําป้ายตามโครงการลด
อุบัติเหตุ ฯ 

10,800.- บาท 10,800.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้อง ฯ 
10,800.- บาท 

ร้านฟร้อง ฯ 
10,800.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 42/๒๕๖2 
ลวท. ๑7 ธ.ค ๖1 

29 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 300.- บาท 300.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านคอมเทค 
300.- บาท 

ร้านคอมเทค 
300.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 43/๒๕๖2 
ลวท. 24 ธ.ค ๖1 

30 จ้างเหมารถปรับอากาศตาม
โครงการศึกษาดูงาน 

64,000.- บาท 64,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางเสมอ ติรพงษ์พัฒน์ 
64,000.- บาท 

นางเสมอ ติรพงษ์พัฒน์ 
64,000.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง 2/๒๕๖2 
ลวท. ๑1 ธ.ค ๖1 

31 จัดซื้ออาหารเสริมนม (นม
ถุง) พาสเจอร์ไรส ์

63,424.62.-บาท 63,424.62.-บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์เกษตรสีคิ้ว ฯ 
63,424.62.-บาท 

สหกรณ์เกษตรสีคิ้ว ฯ 
63,424.62.-บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง 3/๒๕๖2 
ลวท. 28 ธ.ค ๖1 

 
 

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

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจสอบ        (ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจสอบ   
 (นายสุพร   วงศ์ณรัตน์)                (นายมนตรี   กรกิ่ง)    

   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง



 


