
วันที่ เลขที่

1. 0305560007215 บริษัท เขาใหญ่ เฟรชมิลค์ จ ากัด
ซ้ืออาหารเสริมนมโรงเรียนส าหรับภาค 2/2564 
ประจ าเดือน ก.พ. 65

 65,375.20 31 ม.ค. 65  5/2565 1

2. 0305554001472 บจก.พรีเมี่ยมเอ็นเนอร์จี
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถหนว่ยกู้ชีพฯ ผต 2914 นม 
และ งข 1669 นม. ประจ าเดือน ก.พ. 65

 11,000.00 31 ม.ค. 65 45/2565 1

3. 0305554001472 บจก.พรีเมี่ยมเอ็นเนอร์จี
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง ประจ าเดือน 
ก.พ. 65

4,500.00      31 ม.ค. 65 46/2565 1

4. 0303560004893 หจก.ศรีประภณัฑ์ 2511 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  11,140.00 4 ก.พ. 65 49/2565 1
5. 0303560005512 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด มีพร้อมโฮม ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง  39,382.00 10 ก.พ. 65 50/2565 1
6. 1309800138493 บา้นล่ือโคราช ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน (เก้าอี้ท างาน กองศึกษาฯ)       4,000.00 10 ก.พ. 65 51/2565 1

7. 0303553001647
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด  เค.วาย.เคเบิล้ 
คอมมูนเิคชั่น

จา้งเปล่ียพัดลมระบายอากาศตัวควบคุมระบบ 
Internet ภายในส านกังานองค์การบริหารส่วนต าบล
ภหูลวง

 2,782.00 10 ก.พ. 65 47/2565 1

8. 1309800138493 บา้นล่ือโคราช ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัง(ถังต้มน้ าไฟฟ้าดิจติอล)  9,000.00 15 ก.พ. 65 52/2565 1
9. 1309800138493 บา้นล่ือโคราช ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัง(ตู้เย็น)     18,500.00 15 ก.พ. 65 53/2565 1

10. 1309800138493 บา้นล่ือโคราช
ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศนใ์หก้ับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลภหูลวง)

 23,000.00 15 ก.พ. 65 54/2565 1

11. 1309800138493 บา้นล่ือโคราช
ซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน(พัดลมติดผนงัใหก้ับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลภหูลวง)

      6,000.00 15 ก.พ. 65 55/2565 1

12. 3301400473375 ร้านสัมฤทธิ ์ อิเล็คทรอนกิส์ ซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ (เคร่ืองส ารองไฟฟ้า)  5,700.00 21 ก.พ. 65 56/2565 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

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 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลภหูลวง  อ าเภอปกัธงชัย  จงัหวัดนครราชสีมา

ล าดับ
ที่

 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี / 
เลขประจ าตัวประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
 จ านวนเงินรวม
จดัซ้ือจดัจา้ง

เอกสารอ้างอิง เหตุผล
สนบัสนนุ

13. 0303549001166
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด  นครราชสีมา  
เพชรประทีป

ซ้ือวัสดุส านกังาน (พานพุม่และตราสัญญาลักษ์ฯ)  18,511.00 22 ก.พ. 65  57/2565 1

14. 0107555000139
บริษัท วิริยะประกันภยั จ ากัด 
(มหาชน)

ซ้ือประกันภยัรถยนต์ ทะเบยีน 2172 นม.  645.21 23 ก.พ. 65 58/2565 1

15. 0303558000631 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด โคราช โอเอ ซ้ือสัสดุส านกังาน กองคลัง  11,700.00 24 ก.พ. 65 59/2565 1

16. 3301800029472 ร้านเพชรประทีป
จา้งร้ือถอนและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 
เคร่ือง

 5,000.00 15 ก.พ. 65 48/2565 1

17. 3300101537303 นายมานพ  เสง่ียมโคกกรวด

จา้งเหมารถตู้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมตามโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพพนกังาน ลูกจา้ง 
สมาชิกสภา อบต. และผู้น าชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลภหูลวง ประจ าป ี2565

 6,000.00 24 ก.พ. 65 49/2565 1

18. 1309900549355 นายนรุิตต์ิ  นิ่มสูงเนนิ

จา้งเหมารถตู้รับ-ส่งผู้เข้าร่วมตามโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพพนกังาน ลูกจา้ง 
สมาชิกสภา อบต. และผู้น าชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลภหูลวง ประจ าป ี2565

 6,000.00 24 ก.พ. 65 50/2565 1


