
วันท่ี เลขท่ี

1 1101500863391 นางสาวมณีรัตน์ วิวิธสุรการ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 24,000.00 04/01/2564 CNTR-0097/64                  เฉพาะเจาะจง

2 1401600221151 นายบัญชา แหลมทอง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 72,000.00 04/01/2564 CNTR-0098/64                  เฉพาะเจาะจง

3 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด
จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน ประจ าเดือนธันวาคม 2563

4,041.60 05/01/2564 CNTR-0099/64                  เฉพาะเจาะจง

4 3400200347781 ร้านคิดดี ท าดี ซัพพลาย
ซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย ความจุ 
120 ลิตร (สีน้ าเงิน) จ านวน 70 ใบ

133,000.00 01/06/64
24/2564

(CNTR-0100/64)
เฉพาะเจาะจง

5 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด
จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  
ประจ าเดือน  ธันวาคม  2563

4,284.00 07/01/2564 CNTR-0101/64                  เฉพาะเจาะจง

6 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด
ค่าวัสดุเช้ือเพลิง  ประจ าเดือน  
ธันวาคม  2563

3,630.60 07/01/2564 CNTR-0102/64                  เฉพาะเจาะจง

7 0403561001587 หจก.ศิริเนตร คอนสทรัคช่ัน

โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้านหลังอาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลภูเวียง พร้อมก่อสร้างโรงเก็บ
พัสดุ

272,200.00 01/07/64
25/2564

(CNTR-0103/64)
เฉพาะเจาะจง

8 3400400472555 นายชาตรี นพวาปี รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 24,100.00 01/11/64 CNTR-0104/64                  เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจ าเดือน มกราคม 2564

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือ
เอกสารอ้างอิง วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง



วันท่ี เลขท่ี
ล าดับท่ี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือ
เอกสารอ้างอิง วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง

9 5400700044849 นายเกษม ไพบูลย์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 26,800.00 11/01/2564 CNTR-0105/64                  เฉพาะเจาะจง

10 1409901298932 นายสุรกิจ สอนโส รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 26,800.00 11/01/2564 CNTR-0108/64                  เฉพาะเจาะจง

11 0403560004558 หจก.ปิติธรรมการไฟฟ้า-วัสดุ
เพ่ือจัดซ้ือถ่าน Panasonic  ขนาด 
2A

900.00 15/01/2564 CNTR-0110/64                  เฉพาะเจาะจง

12 1401600112786 เจ๊แมวป้ายอิงค์เจ็ท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,200.00 15/01/2564 CNTR-0111/64                  เฉพาะเจาะจง

13 1401600112786 เจ๊แมวป้ายอิงค์เจ็ท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 4,000.00 15/01/2564 CNTR-0112/64                  เฉพาะเจาะจง

14 0405563002906
บริษัท ทรัพย์อินช่ืน บอด้ี 
จ ากัด

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ าดับเพลิง 
 ย่ีห้อ  มิตซูบิชิ

3,210.00 15/01/2564 CNTR-0114/64                  เฉพาะเจาะจง

15 3409900992998 วี กราฟฟิค ตรายาง  จ านวน  9  อัน 2,160.00 18/01/2564 CNTR-0117/64                  เฉพาะเจาะจง

16 3401600022813 ร้านแสงเจริญ
จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 4
 รายการ

1,522.00 19/01/2564 CNTR-0119/64                  เฉพาะเจาะจง

17 3401600022813 ร้านแสงเจริญ
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน
 4 รายการ

1,260.00 19/01/2564 CNTR-0120/64                  เฉพาะเจาะจง

18 3400100349260 ร้านเชิดชัยการค้า
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 
รายการ

1,980.00 21/01/2564 CNTR-0123/64                  เฉพาะเจาะจง



วันท่ี เลขท่ี
ล าดับท่ี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือ
เอกสารอ้างอิง วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง

19 3400100349260 ร้านเชิดชัยการค้า
จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน 2
 รายการ

2,000.00 21/01/2564 CNTR-0124/64                  เฉพาะเจาะจง

20 3401600022813 ร้านแสงเจริญ
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ใน
ส านักงานเทศบาลต าบลภูเวียง

21,874.00 01/21/64
29/2564

(CNTR-0122/64)
เฉพาะเจาะจง

21 0405560002867 บริษัท ทีม คอนเน็ค จ ากัด
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด 
เทศบาลต าบลภูเวียง

19,260.00 01/21/64
32/2564
(CNTR-0126/64)

เฉพาะเจาะจง

22 0405540000991 บริษัท เบสท์เทค โอเอ จ ากัด
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า ชนิด Network

8,900.00 01/21/64
34/2564
(CNTR-0125/64)

เฉพาะเจาะจง

23 3401600022813 ร้านแสงเจริญ
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวกอง
สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม

14,275.00 01/21/64
33/2564
(CNTR-0121/64)

เฉพาะเจาะจง

24 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด
จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืนประจ าเดือน ธันวาคม

253.30 26/01/2564 CNTR-0127/64                  เฉพาะเจาะจง

25 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด
จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืนประจ าเดือน ธันวาคม

9,645.60 26/01/2564 CNTR-0128/64                  เฉพาะเจาะจง

26 3400100349260 ร้านเชิดชัยการค้า จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน จ านวน 5 ตัว 15,000.00 01/26/64
35/2564
(CNTR-0129/64)

เฉพาะเจาะจง



วันท่ี เลขท่ี
ล าดับท่ี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือ
เอกสารอ้างอิง วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง

27 0403535001818 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 24,250.00 01/27/64
36/2564
(CNTR-0130/64)

เฉพาะเจาะจง

28 1419901726527 ชญานิศ ซัพพลาย
จัดซ้ือเคร่ืองเติมอากาศแบบกังหันตี
น้ า 4 ใบพัด

138,000.00 01/28/64
37/2564
(CNTR-0131/64)

เฉพาะเจาะจง

29 0403561001587 หจก.ศิริเนตร คอนสทรัคช่ัน
โครงการปรับปรุงห้องท างาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

284,000.00 01/28/64
39/2564
(CNTR-0132/64)

เฉพาะเจาะจง

30 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด
จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือน มกราคม 2564

3,775.60 04/02/2564 CNTR-0137/64                  เฉพาะเจาะจง


