
วันที่ เลขที่

1. 3100603240350 ร้านค าเดียว อิ๊งเจท็
ซ้ือสต๊ิกเกอร์ ติดรถยนต์หนว่ยกู้ชีพกู้ย ทะเบยีน ผต 
2914 นม. และ งข 1669 นม.

    11,160.00  1 มี.ค. 64  58/2564 1

2. 1309800138493 บา้นส่ือโคราช
ซ้ือวครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว (เคร่ืองท าน้ าเย็น-น้ า
ร้อน)

 20,000.00  1 มี.ค. 64  59/2564 1

3. 1309800138493 บา้นส่ือโคราช ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน (เคร่ืองดูดฝุ่นและพัดลมติดผนงั) 22,000.00     1 มี.ค. 64  60/2564 1

4. 1309800138493 บา้นส่ือโคราช
ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เคร่ืองเสียงเคล่ือนทีแ่บบ
ลากจงู)

 3,500.00  1 มี.ค. 64  61/2564 1

5. 1309800138493 บา้นส่ือโคราช ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน (เก้าอี)้  10,000.00  1 มี.ค. 64  62/2564 1

6. 0305554001472 บจก.พรีเมี่ยมเอ็นเนอร์จี
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถหนว่ยกู้ชีพฯ ผต 2914 นม 
และ งข 1669 นม.

 13,000.00  1 มี.ค. 64  63/2564 1

7. 0305554001472 บจก.พรีเมี่ยมเอ็นเนอร์จี
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ผต 
5337 นม.

 4,000.00  1 มี.ค. 64 64/2564 1

8. 0305554001472 บจก.พรีเมี่ยมเอ็นเนอร์จี ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง  5,500.00  1 มี.ค. 64  65/2564 1

9. 0303548000549 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปรนนัท์ ก่อสร้าง
งานซ่อมแซมถนนสายแยกครัวประนอม-ประปาบา้น
ปอแดง หมู่ที ่4

 69,800.00  4 มี.ค. 64  10/2564 1

10. 0303548000549 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปรนนัท์ ก่อสร้าง
งานซ่อมแซมถนนหนิคลุกซอยหนา้หมวดทางหลวง
หลุมเงิน - ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่5

 492,700.00  4 มี.ค. 64  11/2564 1

11. 3451100437062 นางอุทิศ  เอิบกิ่ง
จา้งเหมารถตู้รับ-ส่ง ตามโครงการรจดัท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นต าบลภหูลวง  ประจ าป ี 2564

 6,000.00  8 มี.ค. 64  28/2564 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ
ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลภหูลวง  อ าเภอปกัธงชัย  จงัหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ที่

 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี / 
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวม
จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนบัสนนุ



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ
ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลภหูลวง  อ าเภอปกัธงชัย  จงัหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ที่

 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี / 
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวม
จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนบัสนนุ

12. 3190300288372 นายสามารถ   แสงรุ่งอรุณฉาย
จา้งเหมารถตู้รับ-ส่ง ตามโครงการรจดัท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นต าบลภหูลวง  ประจ าป ี 2564

 6,000.00  8 มี.ค. 64 29/2564 1

13. 0103534000055 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ว.อภนินัท์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนา้วัด - หมู่ที่
 2) บา้นหนองนกเขียน หมู่ที ่10

 153,500.00  8 มี.ค. 64  12/2564 1

14. 0103534000055 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ว.อภนินัท์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพยเจริญ 
(เสาโทรศัพท)์ บา้นหนองหว้า หมู่ที ่8

 129,000.00  8 มี.ค. 64  13/2564 1

15. 0103534000055 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ว.อภนินัท์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างเมรุ บา้น
หนองหว้า หมู่ที ่8

 52,700.00  8 มี.ค. 64  14/2564 1

16. 0303548000549 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปรนนัท์ ก่อสร้าง
ก่อสร้างถนนหนิคลุก (ซอยหนองนกทา) บา้นหนอง
นกเขียน หมู่ที ่10

 495,000.00  19 มี.ค. 64  15/2564 1

17. 0305535001349 บริษัท ตังปกัโคราช จ ากัด จา้งซ่อมรถยนต์หนว่ยกู้ชีพกู้ภยั  1,614.10  19 มี.ค. 64  30/2564 1
18. 3250200530910 ร้านปร้ินเตอร์โซน จา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ (กองคลัง)  950.00  19 มี.ค. 64  31/2564 1

19. 3301400745910 นายสนธยา  บญุกิ่ง
จา้งเหมาปฏบิติังานรักษาความปลอดภยัรอบบริเวณ
อาคารส านกังานองค์การบริหารส่วนต าบลภหูลวง 
เดือน เม.ย. - มิ.ย. 64

 24,000.00  24 มี.ค. 64  32/2564 1

20. 3301400998010 นางสาวนศิาชล  ทิพยเนตร
จา้งเหมาท าความสะอาดอาคารส านกังานองค์การ
บริหารส่วนต าบลภหูลวง  เดือน เม.ย. - มิ.ย. 64

 24,000.00  24 มี.ค. 64  33/2564 1

21. 1101800749357 นางสาวปทัมาวดี  พิทึกทักษ์
จา้งปฏบิติังานด้านฐานข้อมูลการจดัเก็บรายได้ เดือน
 เม.ย. - มิ.ย. 64

 24,000.00  24 มี.ค. 64  34/2564 1



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ
ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลภหูลวง  อ าเภอปกัธงชัย  จงัหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ที่

 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี / 
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวม
จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนบัสนนุ

22. 3301400845175 นางยุพิน  กองกิ่ง
จา้งเหมาท าความสะอาดอาคารสถานที ่ศพด.หนอง
นกเขียน  เดือน เม.ย. - มิ.ย. 64

 18,000.00  24 มี.ค. 64  35/2564 1

23. 3301400849669 นางมานติย์  หอมสมบติั
จา้งเหมาท าความสะอาดอาคารสถานที ่ศพด.อบต.ภู
หลวง (บา้นหลุมเงิน) เดือน เม.ย. - มิ.ย. 64

 18,000.00  24 มี.ค. 64  36/2564 1

24. 3301400363201 นางสุจนิ  ฉ่ ากิ่ง
จา้งเหมาท าความสะอาดอาคารสถานที ่ศพด.
โรงเรียนบา้นหนองกก เดือน เม.ย. - มิ.ย. 64

 18,000.00  24 มี.ค. 64  37/2564 1

25. 0303548000549 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปรนนัท์ ก่อสร้าง
ก่อสร้างถนนหนิคลุก บา้นหนองนกเขียน หมู่ที ่2 
(ไปสายดงกระทิง)

 492,900.00  25 มี.ค. 64  16/2564 1

26. 0303558000631 หจก.โคราช โอเอ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)  15,800.00  26 มี.ค. 64  69/2564 1

27. 0303558002269
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ยุทธกิจวัสดุ
ก่อสร้าง

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง  9,369.00  26 มี.ค. 64  70/2564 1

28. 3301500985513 นายนาค  บญุเอก (อู่ช่างหลาม)
จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์             
ผจ 5337 นม.

 1,310.00  26 มี.ค. 64  38/2564 1

29. 0994000310277 สหกรณ์การเกษตรสีค้ิว จ ากัด
ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอชที ชนดิกล่อง 
ขนาด 200 ซีซี  ระหว่างปดิภาคเรียนทอม 2/2563

 111,356.80  29 มี.ค. 64  4/2564 1


