
วันท่ี เลขท่ี

1 3400500010952 นายช านิ ลานพิทยา
จ้างบริการบุคคลปฏิบัติงานด้าน
สาธารณูปโภค

30,000.00
01/03/256

4
CNTR-0155/64                  เฉพาะเจาะจง

2 0403536000793 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีภูเวียง 
ด้านทิศเหนือ จากแยกถนนวัฏจักร
ถึงแยกถนนโพธ์ิชัย

182,000.00 03/04/64
47/2564
(CNTR-

0157/64)
เฉพาะเจาะจง

3 0403536000793 หจก.ทวีทรัพย์สหกิจ

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนโพธ์ิชัย ด้าน
ทิศตะวันตก จากแยกทางหลวงภู
เวียง-กุดฉิมถึงแยกถนนศรีภูเวียง 
(ข้างร้ัวโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง)

307,400.00 03/04/64
46/2564
(CNTR-
0156/64)

เฉพาะเจาะจง

4 3400900672944 ร้านสุรพล
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลภูเวียง

42,700.00 03/05/64
48/2564(CNTR
-0158/64)

เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประจ าเดือน มีนาคม 2564

ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวนเงินรวมท่ี
จัดซ้ือ

เอกสารอ้างอิง วิธีการจัดซ้ือจัด
จ้าง



วันท่ี เลขท่ี
ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข

ประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือ
เอกสารอ้างอิง วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง

5 3400500477486 ศรีเจริญ

 วัสดุท่ีใช้ในการเลือกต้ัง เคร่ืองเขียน
 แบบพิมพ์ วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ตามโครงการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
และนายกเทศมนตรีต าบลภูเวียง

51,360.00 03/08/64
49/2564(CNTR
-0159/64)

เฉพาะเจาะจง

6 0405533000417 บริษัท ภูเวียงออยล์ จ ากัด
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

1,200.00
10/03/256

4
CNTR-0161/64                  เฉพาะเจาะจง

7 0403560004558 หจก.ปิติธรรมการไฟฟ้า-วัสดุ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

380.00
11/03/256

4
CNTR-0162/64                  เฉพาะเจาะจง

8 3409900992998 วี กราฟฟิค
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลภูเวียง

1,480.00
11/03/256

4
CNTR-0163/64                  เฉพาะเจาะจง

9 3400100349260 ร้านเชิดชัยการค้า
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

3,400.00
11/03/256

4
CNTR-0165/64                  เฉพาะเจาะจง

10 3400500477486
ร้านศรีเจริญโดย นางอัมพวรรณ
 รัชตะเสริมวงศ์

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลภูเวียง

3,400.00
16/03/256

4
CNTR-0166/64                  เฉพาะเจาะจง



วันท่ี เลขท่ี
ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข

ประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือ
เอกสารอ้างอิง วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง

11 1401600112786 เจ๊แมวป้ายอิงค์เจ็ท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,000.00
16/03/256

4
CNTR-0167/64                  เฉพาะเจาะจง

12 3439900110081 น้ าด่ืมภูเวียง
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลภูเวียง

2,300.00
17/03/256

4
CNTR-0168/64                  เฉพาะเจาะจง

13 0405507000022 บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ ากัด
น ารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน กท 9124 ขอนแก่น ย่ีห้อ
อีซูซุ เข้าตรวจสภาพรถยนต์

4,580.67
17/03/256

4
CNTR-0169/64                  เฉพาะเจาะจง

14 0403560004558 หจก.ปิติธรรมการไฟฟ้า-วัสดุ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,600.00
19/03/256

4
CNTR-0170/64                  เฉพาะเจาะจง

15 0403560004558 หจก.ปิติธรรมการไฟฟ้า-วัสดุ จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,700.00
19/03/256

4
CNTR-0171/64                  เฉพาะเจาะจง

16 0403560004078
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์
ประมวลวิทยา

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลภูเวียง

2,800.00
19/03/256

4
CNTR-0173/64                  เฉพาะเจาะจง



วันท่ี เลขท่ี
ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข

ประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือ
เอกสารอ้างอิง วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง

17 3401600931236 นายส าราญ  กลางแม

โครงการส ารวจและข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตาม
พระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

3,000.00
23/03/256

4
CNTR-0174/64                  เฉพาะเจาะจง

18 1401600145242 นายนครินทร์ ศิริรักษาสิทธ์ิ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 54,000.00
23/03/256

4
CNTR-0175/64                  เฉพาะเจาะจง

19 0403535001818 หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลภูเวียง

1,595.00
23/03/256

4
CNTR-0179/64                  เฉพาะเจาะจง

20 0403561001587 หจก.ศิริเนตร คอนสทรัคช่ัน จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,500.00
26/03/256

4
CNTR-0183/64                  เฉพาะเจาะจง

21 3409900992998 วี กราฟฟิค
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลภูเวียง

1,350.00
26/03/256

4
CNTR-0184/64                  เฉพาะเจาะจง

22 3401600088741 นายยุทธนา วัฒนบุตร
จ้างบริการบุคคลปฏิบัติหน้าท่ี
พนักงานประจ ารถน้ า,รถดับเพลิง

54,000.00
30/03/256

4
CNTR-0185/64                  เฉพาะเจาะจง



วันท่ี เลขท่ี
ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข

ประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือ
เอกสารอ้างอิง วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง

23 3400400472555 นายชาตรี นพวาปี
จ้างบริการบุคคลปฏิบัติหน้าท่ี
พนักงานประจ ารถน้ า,รถดับเพลิง

54,000.00
30/03/256

4
CNTR-0186/64                  เฉพาะเจาะจง

24 1101500863391 นางสาวมณีรัตน์ วิวิธสุรการ
จ้างบริการบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีลูกมือ
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

24,000.00
31/03/256

4
CNTR-0187/64                  เฉพาะเจาะจง

25 5400700044849 นายเกษม ไพบูลย์
จ้างบริการบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วย
นายช่างโยธา

72,000.00
31/03/256

4
CNTR-0191/64                  เฉพาะเจาะจง

26 1129900271294 นางสาวนุชจลิน อินทร์ชัย จ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานธุรการ 24,000.00
31/03/256

4
CNTR-0192/64                  เฉพาะเจาะจง

27 0403561001587 หจก.ศิริเนตร คอนสทรัคช่ัน

 จ้างเหมาบริการปูกระเบ้ืองเคลือบ
ห้องกองคลัง เทศบาลต าบลภูเวียง 
ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงานท่ัวไป หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม

9,900.00
11/03/256

4

50/2564
(CNTR-

0164/64)
เฉพาะเจาะจง

28 3670400024321 นายปัญญา จันทร์แปลง
ซ้ือจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน
 พร้อมใบมีด จ านวน 2 เคร่ือง

21,800.00
19/03/256

4

52/2564
(CNTR-

0172/64)
เฉพาะเจาะจง

29
403560004558

หจก.ปิติธรรมการไฟฟ้า-วัสดุ
 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 11 
รายการ

23,970.00
23/03/256

4
54/2564(CNTR

-0177/64)
เฉพาะเจาะจง



วันท่ี เลขท่ี
ล าดับท่ี เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลข

ประจ าตัวประชาชน ช่ือผู้ประกอบการ รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมท่ี

จัดซ้ือ
เอกสารอ้างอิง วิธีการจัดซ้ือจัด

จ้าง

30

3401600733426

นางสาวบัญญัติ ยามา

จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง 
เคร่ืองด่ืม ตามโครงการอบรมเจ้า
พนักงานผู้ด าเนินการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลภูเวียง และ
นายกเทศมนตรีต าบลภูเวียง อ าเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น

24,890.00
23/03/256

4
55/2564(CNTR

-0178/64)
เฉพาะเจาะจง

31

1401600112786

เจ๊แมวป้ายอิงค์เจ็ท

จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์งาน
เลือกต้ัง ตามโครงการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีต าบลภูเวียง

13,650.00
23/03/256

4
53/2564(CNTR

-0176/64)
เฉพาะเจาะจง

32
3400100349260

ร้านเชิดชัยการค้า
 ซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง เล่ือยโซ่ยนต์

8,500.00
25/03/256

4
56/2564(CNTR

-0181/64)
เฉพาะเจาะจง

33
0405540000991

บริษัท เบสเทคโอเอ จ ากัด ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 25 รายการ 62,048.00
25/03/256

4
57/2564(CNTR

-0180/64)
เฉพาะเจาะจง

34 0125548003886
บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส 
จ ากัด

ประกวดราคาซ้ือรถบรรทุกขยะ 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย

942,000.00
31/03/256

4
59/2564(CNTR

-0190/64)

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)


