
 
 

 
 

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

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

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

บัดน้ี  องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง  อําเภอปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา   ได้ดําเนินการ 
จัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๒   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตาม
บันทึกแนบท้ายประกาศน้ี 
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๓    มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายมนตรี   กรก่ิง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

   ที่...นม..๙๓๔๐๔/........วันที่......๑๓.......มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

   เรื่อง...รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   .................................................................................................................................................................... 
 

   เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวงผ่านปลัดอบต. 
 

ด้วยฝ่ายพัสดุ  ส่วนกองคลังได้จัดทําสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ  อบต. ภูหลวง 
ประจําเดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.   ๒๕๖๒   เสร็จเรียบรอ้ยแล้วตาม  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 
 

            ๑๓    มนีาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     นายอําเภอปักธงชัย 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   กุมภาพันธ์  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 
 

            ๑๓    มนีาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     นายอําเภอปักธงชัย 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   กุมภาพันธ์  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 
 

           ๑๓    มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครราชสีมา 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   กุมภาพันธ์   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 
 

            ๑๓   มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครราชสีมา 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   กุมภาพันธ์   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 
 

          ๑๓   มีนาคม   ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     ศูนย์รวมข่าวจังหวัดนครราชสีมา 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   กุมภาพันธ์   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 
 

          ๑๓  มีนาคม   ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง      การปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 

เรียน     ศูนย์รวมข่าวจังหวัดนครราชสีมา 
 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑  ประจําเดือน   กุมภาพันธ์   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 
 

          ๑๓   มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

 

เรื่อง      ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจําเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 
 

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

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.   สําเนาแบบ  สขร. ๑      ประจําเดือน   กุมภาพันธ์  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   กุมภาพันธ์  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....กุมภาพันธ์..... 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. จัดซื้อหนงัสือพมิพ์  ประจํา 
เดือน  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๒ 

๖๖๐.- บาท ๖๖๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสุพัฒน์  ทองตะคุ 
๖๖๐.- บาท 

นายสุพัฒน์  ทองตะคุ 
๖๖๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๕๔/๒๕๖๒ 
ลวท. ๓๑  มค. ๒๕๖๒ 

๒. จัดซื้อน้ํามันรถยนต์และครุภัณฑ์
ของ อบต. ประจําเดือน กพ.๖๒ 

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

หจก.แม่ลําจวน ปิโตเลียม 
๕๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๕๕/๒๕๖๒ 
ลวท. ๓๑  มค. ๒๕๖๒ 

๓. จัดซื้อน้ํามันรถยนต์หน่วยกู้ชีพ – 
กู้ภัย  ประจําเดือน  มค. ๒๕๖๒ 

๙,๑๐๐.- บาท ๙,๑๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ลําจวน ปิโตเลียม
 ๙,๑๐๐.- บาท 

หจก.แม่ลําจวน ปิโตเลียม
 ๙,๑๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๕๖/๒๕๖๒ 
ลวท. ๓๑  มค. ๒๕๖๒ 

๔. จัดซื้อน้ํามันรถบรรทุกน้ํา
ประจําเดือน มค. ๒๕๖๒ 

๘,๐๐๐.- บาท ๘,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ลําจวน ปิโตเลียม
๙,๑๐๐.- บาท 

หจก.แม่ลําจวน ปิโตเลียม
๙,๑๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๕๗/๒๕๖๒ 
ลวท. ๓๑  มค. ๒๕๖๒ 

๕. จัดซื้อของที่ระลึกตามโครงการ
สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ 

๑,๕๐๐.- บาท ๑,๕๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศรีประภัณฑ์ 
๑,๕๐๐.- บาท 

ร้านศรีประภัณฑ์ 
๑,๕๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๖๐/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑  กพ. ๒๕๖๒ 

๖. จัดซื้อถังขยะเปียกตามโครงการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะฯ 

๓๔,๐๐๐.- บาท ๓๔,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรพาณิชย์ 
๓๔,๐๐๐.- บาท 

ร้านเกษตรพาณิชย์ 
๓๔,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๖๑/๒๕๖๒ 
ลวท. ๔ กพ.  ๒๕๖๒ 

๗. จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
(เครื่องตัดหญ้า) 

๙,๕๐๐.- บาท ๙,๕๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.มีพร้อมโฮม 
๙,๕๐๐.- บาท 

หจก.มีพร้อมโฮม 
๙,๕๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๖๒/๒๕๖๒ 
ลวท. ๖  กพ. ๒๕๖๒ 

๘ จัดซื้อวัสดุตามโครงการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 

๒,๐๐๐.- บาท ๒,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ อุดสระน้อย 
๒,๐๐๐.- บาท 

นางอนงค์ อุดสระน้อย 
๒,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๖๓/๒๕๖๒ 
ลวท.๗ กพ.  ๒๕๖๒ 

๙ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฯ 

๒๙,๙๙๖.- บาท ๒๙,๙๙๖.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรรัตน์วัสดุภัณฑ์ 
๒๙,๙๙๖.- บาท 

ร้านเพชรรัตน์วัสดุภัณฑ์ 
๒๙,๙๙๖.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๖๔/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๕  กพ. ๒๕๖๒ 

๑๐ ค่าถ้วยรางวัยคามโครงการ
แข่งขันกีฬาจ้านยาเสพติด ฯ 

๒๑,๐๐๐.- บาท ๒๑,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง กิตตอสปอจร์ 
๒๑,๐๐๐.- บาท 

กิตตอสปอจร์ 
๒๑,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๖๕/๒๕๖๒ 
ลวท. ๗  กพ.  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 



 
 

-๒-  
 

ลํา
ดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๑๑ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๒,๑๓๘.- บาท ๑๒,๑๓๘.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรรัตน์ ฯ 
๑๒,๑๓๘.- บาท 

ร้านเพชรรัตน์ ฯ 
๑๒,๑๓๘.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๖๖/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๕  กพ. ๒๕๖๒ 

๑๒ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน – กอง
ส่งเสริมการเกษตร 

๗,๗๔๖.- บาท ๗,๗๔๖.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรรัตน์ ฯ 
๗,๗๔๖.- บาท 

ร้านเพชรรัตน์ ฯ 
๗,๗๔๖.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๖๗/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๕  กพ. ๒๕๖๒ 

๑๓ จัดซื้อวัสดุสัญญาณไหวับวาบ ๒,๔๘๔.-บาท ๒,๔๘๔.-บาท เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชซีติว 
๒,๔๘๔.-บาท 

หจก.โคราชซีติว 
๒,๔๘๔.-บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๖๘/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๑๔ จัดซื้อวัสดุการเกษตร –  
กองส่งเสริมการเกษตร 

๗,๐๐๐.- บาท ๗,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรพาณิชย์ 
๗,๐๐๐.- บาท 

ร้านเกษตรพาณิชย์ 
๗,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๖๙/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๑๕ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ –  
กองคลัง 

๑๓,๖๓๐.- บาท ๑๓,๖๓๐.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภัณฑ์ 
๑๓,๖๓๐.- บาท 

หจก.ศรีประภัณฑ์ 
๑๓,๖๓๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๗๐/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๑๖ จัดซื้อวัสดุสํานกังาน – 
กองคลัง 

๔,๗๖๙.- บาท ๔,๗๖๙.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีประภัณฑ์ 
๔,๗๖๙.- บาท 

หจก.ศรีประภัณฑ์ 
๔,๗๖๙.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๗๑/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๑๗ จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์การ
เลือกตัง้ (สส.) 

๕๐,๖๐๐.- บาท ๕๐,๖๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง เพชรรัตน์วัสดุภัณฑ์ 
๕๐,๖๐๐.- บาท 

เพชรรัตน์วัสดุภัณฑ์ 
๕๐,๖๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๗๒/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๑๘ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ๙,๕๑๒.๓๐.- บาท ๙,๕๑๒.๓๐.- บาท เฉพาะเจาะจง สุขทวีค้าวัสดุ 
๙,๕๑๒.๓๐.- บาท 

สุขทวีค้าวัสดุ 
๙,๕๑๒.๓๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๗๓/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๑๙ จ้างทําป้ายตามโครงการคัดแยก
ขยะในชุมชน 

๖,๕๐๐.- บาท ๖,๕๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องกราฟฟิกส์ 
๖,๕๐๐.- บาท 

ร้านฟร้องกราฟฟิกส์ 
๖,๕๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๕๒/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๒๐ จ้างทําอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่มตามโครงการคัด
แยกขยะในชุมชน 

๙,๕๐๐.- บาท ๙,๕๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนาท พรมจันทึก 
๙,๕๐๐.- บาท 

นายนาท พรมจันทึก 
๙,๕๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๕๓/๒๕๖๒ 
ลวท.  ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ 

 
 

 



-๓- 
 

ลํา
ดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๒๑ จ้างทําป้ายตามโครงการสร้าง
อาชีพสร้างรายได้ 

๕๐๐.- บาท ๕๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องกราฟฟิกส์ 
๕๐๐.- บาท 

ร้านฟร้องกราฟฟิกส์ 
๕๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๕๔/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๒๒ จ้างเหมารถตามโครงการสร้าง
อาชีพสร้างรายได้ 

๕,๐๐๐.- บาท ๕,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสุมิตร ติรพรพัฒน์ 
๕,๐๐๐.- บาท 

นายสุมิตร ติรพรพัฒน์ 
๕,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๕๕/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๒๓ ค่าป้ายตามโครงการส่งเสริม
การรวมกลุ่มอาชีพ ฯ 

๕๐๐.- บาท ๕๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องกราฟฟิกส์ 
๕๐๐.- บาท 

ร้านฟร้องกราฟฟิกส์ 
๕๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๕๖/๒๕๖๒ 
ลวท. ๗ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๒๔ จ้างทําอาหารตามโครงการ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ ฯ 

๖,๕๐๐.- บาท ๖,๕๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นางละมุด  สีเขียว 
๖,๕๐๐.- บาท 

นางละมุด  สีเขียว 
๖,๕๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๕๗/๒๕๖๒ 
ลวท. ๗ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๒๕ ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ๙๖๐.- บาท ๙๖๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ปริ้นเตอร์โซน 
๙๖๐.- บาท 

ปริ้นเตอร์โซน 
๙๖๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๕๘/๒๕๖๒ 
ลวท. ๘ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๒๖ 
 

จ้างทําอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อรับรอง
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

๔,๒๐๐.- บาท ๔,๒๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นางละมุด  สีเขียว 
๔,๒๐๐.- บาท 

นางละมุด  สีเขียว 
๔,๒๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๕๙/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๒๗ 
 

จ้างทําป้ายตามโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

๓,๐๐๐.- บาท ๓,๐๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องกราฟฟิกส์ 
๓,๐๐๐.- บาท 

ร้านฟร้องกราฟฟิกส์ 
๓,๐๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๖๐/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๒๘ 
 

จ้างเหมาเตรีนมสนามแข่ง
ขันกีฬา 

๗,๔๐๐- บาท ๗,๔๐๐- บาท เฉพาะเจาะจง นายศุภชัย หัดระสา 
๗,๔๐๐- บาท 

นายศุภชัย หัดระสา 
๗,๔๐๐- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๖๑/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๒๙ 
 

จ้างเหมาจัดทําคูมือสําหรับ
ประชาชน 

๕๒,๕๐๐.- บาท ๕๒,๕๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
๕๒,๕๐๐.- บาท 

โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
๕๒,๕๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๖๓/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๓๐ 
 

จ้างทําป้ายฝึกอบรมไฟป่า
และหมอกควันปี ๒๕๖๒ 

๖๐๐.- บาท ๖๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านฟร้องกราฟฟิกส์ 
๖๐๐.- บาท 

ร้านฟร้องกราฟฟิกส์ 
๖๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๖๔/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๓๑ 
 

จ้างทําอาหารวา่งพร้อมเครื่องดื่ม
ตามโครงการฝึกอบรมไฟปา่และ
หมอกควันปี ๒๕๖๒ 

๕,๒๐๐.- บาท ๕,๒๐๐.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนาท พรมจันทึ 
๕,๒๐๐.- บาท 

นายนาท พรมจันทึ 
๕,๒๐๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๖๕/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๓๒ 
 

จ้างซ่อมแซมไฟสปอร์ตไลท์
รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ 

๙,๒๑๐.- บาท ๙,๒๑๐.- บาท เฉพาะเจาะจง วชิรไดนาโม 
๙,๒๑๐.- บาท 

วชิรไดนาโม 
๙,๒๑๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๖๖/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ 



 
 

-๔- 
 

ลํา
ดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

วิธีซื้อหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ้าง 
เหตุผลทีค่ัดเลอืกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

๓๓ 
 

จ้างซ่อมแซมและบํารุงรกัษา
รถหน่วยกู้ชพี – กู้ภัย 

๒,๐๘๖.๕๐.- บาท ๒,๐๘๖.๕๐.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท ตังปักโคราช 
๒,๐๘๖.๕๐.- บาท 

บริษัท ตังปักโคราช 
๒,๐๘๖.๕๐.- บาท 

เป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างโดยตรง ๖๗/๒๕๖๒ 
ลวท. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒ 

๓๔ จัดซื้ออาหารเสริมนมตรา
โรงเรียนสําหรับเด็กนกัเรยีน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒๘๒,๓๓๐.๙๐ 
บาท 

๒๘๒,๓๓๐.๙๐ 
บาท 

เฉพาะเจาะจง สหกรณ์เกษตรสีคิ้ว ฯ
๒๘๒,๓๓๐.๙๐ บาท 

สหกรณ์เกษตรสีคิ้ว ฯ
๒๘๒,๓๓๐.๙๐ บาท 

เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ๖/๒๕๖๒ 
ลวท. ๑ ก.พ. ๒๕๖๒ 
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