
วันท่ี เลขท่ี

1471200019088 บ้านยาหนองเรือ
ซ้ือชุดขาต้ังขวดเจลแอลกอฮอล์ 
ส าหรับงานป้องกันและควบคุม
โรคระบาด

         9,000.00 02/02/64
40/2564
(CNTR-

0134/64)
เฉพาะเจาะจง

0994000400381 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จ ากัด ซ้ืออาหารเสริม (นม)    1,008,037.10 02/02/64
38/2564
(CNTR-

0133/64)
เฉพาะเจาะจง

3401600893571 ร้านภูเวียงสปอร์ต

ซ้ือชุดนักกีฬาฟุตบอล ชุดวอร์
มของผู้จัดการทีมผู้ควบคุมการ
ฝึกสอน และอุปกรณ์กีฬา ตาม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชน, ประชาชนและส่งกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน, ฝึกอบรมทักษะ
ด้านกีฬาต่างๆ

        13,400.00 02/02/64
41/2564
(CNTR-

0135/64)
เฉพาะเจาะจง

3349800254741 ภูเวียงเภสัช

ซ้ือเวชภัณฑ์ปฐมพยาบาล ตาม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชน, ประชาชนและส่งกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน, ฝึกอบรมทักษะ
ด้านกีฬาต่างๆ

         6,000.00 02/02/64
42/2564
(CNTR-

0136/64)
เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ล าดับท่ี
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือ

เอกสารอ้างอิง
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง



วันท่ี เลขท่ี
ล าดับท่ี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือ

เอกสารอ้างอิง
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

1 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด
จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือน มกราคม 2564

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

2 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด
จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  
ประจ าเดือน  มกราคม  2564

3,771.80 05/02/2564 CNTR-0138/64                  เฉพาะเจาะจง

3 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด
จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  
ประจ าเดือน  มกราคม  2564

5,605.60 05/02/2564 CNTR-0139/64                  เฉพาะเจาะจง

4 3401600927841 ร้านสวนวาเลนไทน์ภูเวียง
จัดซ้ือต้นข่อย จ านวน 1 ต้น 
ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.80 
เมตร

2,000.00 05/02/2564 CNTR-0140/64                  เฉพาะเจาะจง

5 0403535001818 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 
รายการ

270.00 05/02/2564 CNTR-0141/64                  เฉพาะเจาะจง

6 3409900992998 วี กราฟฟิค จ้างท าตรายาง  จ านวน  5  อัน 980.00 08/02/2564 CNTR-0142/64                  เฉพาะเจาะจง

7 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 261.70 08/02/2564 CNTR-0143/64                  เฉพาะเจาะจง

8 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด
จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน (น้ ามันแก๊สโซอฮอล์ 91 
และน้ ามันดีเซล)

6,967.30 08/02/2564 CNTR-0144/64                  เฉพาะเจาะจง



วันท่ี เลขท่ี
ล าดับท่ี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือ

เอกสารอ้างอิง
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

3400500694592 ร้าน ส.เกษตรยนต์
ซ้ือยางรถกระเช้า ทะเบียน 
83-6108 และรถบรรทุก 6 ล้อ 
ทะเบียน บบ 3473

21,000.00 02/15/64
43/2564
(CNTR-

0145/64)
เฉพาะเจาะจง

9 3410500118427 ดี บิสสิเนส
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลภูเวียง

4,500.00 16/02/2564 CNTR-0146/64                  เฉพาะเจาะจง

10 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ถึง
 เมษายน 2564 จ านวน 3 เดือน 
เดือนละ 6,000 บาท อ้างถึง
หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
0404.2/ว179 ลงวันท่ี 9 เมษายน
 2561

18,000.00 17/02/2564
CNTR-0147/64-
1                

เฉพาะเจาะจง



วันท่ี เลขท่ี
ล าดับท่ี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือ

เอกสารอ้างอิง
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

11 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ถึง
 เมษายน 2564 จ านวน 3 เดือน 
เดือนละ 4,000 บาท อ้างถึง
หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
0404.2/ว179 ลงวันท่ี 9 เมษายน
 2561

12,000.00 17/02/2564
CNTR-0148/64-
1                

เฉพาะเจาะจง

12 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ถึง
 เมาายน 2564 จ านวน 3 เดือน 
เดือนละ 4,000 บาท  อ้างถึง
หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
0404.2/ว179 ลงวันท่ี 9 เมษายน
 2561

12,000.00 17/02/2564
CNTR-0149/64-
1                

เฉพาะเจาะจง



วันท่ี เลขท่ี
ล าดับท่ี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือ

เอกสารอ้างอิง
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

13 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ถึง
 เมษายน 2564 จ านวน 3 เดือน 
เดือนละ 500 บาท อ้างถึงหนังสือ
 ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0404.2/
ว179 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2561

1,500.00 17/02/2564
CNTR-0150/64-
1                

เฉพาะเจาะจง

14 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ถึง
 เมษายน 2564 จ านวน 3 เดือน 
เดือนละ 8,000 บาท อ้างถึง
หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
0404.2/ว179 ลงวันท่ี 9 เมษายน
 2561

24,000.00 17/02/2564
CNTR-0151/64-
1                

เฉพาะเจาะจง

0405540000991 บริษัท เบสท์เทค โอเอ จ ากัด
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
รายการ

15,400.00 02/19/64
44/2564
(CNTR-
0152/64)

เฉพาะเจาะจง

0405540000991 บริษัท เบสท์เทค โอเอ จ ากัด
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 
รายการ

11,140.00 02/19/64
45/2564
(CNTR-
0153/64)

เฉพาะเจาะจง



วันท่ี เลขท่ี
ล าดับท่ี

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือ

เอกสารอ้างอิง
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง

15 0403535001818 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 
รายการ

250.00 23/02/2564 CNTR-0154/64                  เฉพาะเจาะจง


