
ประกาศเทศบาลตําบลภูเวียง

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติและธงสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปหลวง เบิกจายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามท่ี เทศบาลตําบลภูเวียง ไดมีโครงการ ซื้อธงชาติและธงสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปหลวง เบิกจายตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ธงชาติ ขนาด ๒๐๐x๓๐๐ ซม จํานวน ๑๐ ผืน และธงสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา พระปรมาภิไธยยอ สก. ขนาด

๖๐x๙๐ ซม. จํานวน ๕๐ ผืน จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานชัยการคา (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังสิ้น ๗,๔๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่รอยหาสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน

และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

ฉิน วรปญญาสถิต 

(นายฉิน วรปญญาสถิต)

นายกเทศมนตรีตําบลภูเวียง

 

 



ประกาศเทศบาลตําบลภูเวียง

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้ามันแกสโซฮอล ๙๑ จํานวน ๑๐๐ ลิตร น้ํามันดีเซล ๒๒๐ ลิตร สําหรับ

ฉีดพนกําจัดยุงลาย เบิกจากแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวดคาใชสอย

ประเภทรายจายท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามท่ี เทศบาลตําบลภูเวียง ไดมีโครงการ ซื้อนํ้ามันแกสโซฮอล ๙๑ จํานวน ๑๐๐ ลิตร นํ้ามันดีเซล ๒๒๐

ลิตร สําหรับฉีดพนกําจัดยุงลาย เบิกจากแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวดคา

ใชสอย ประเภทรายจายท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการรณรงคควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  น้ัน

               น้ํามันเชื้อเพลิง(๑๕.๑๐.๑๕.๐๖ ) จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท ภูเวียงออยล จํากัด

(ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๓๐๐.๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามรอยบาทแปดสิบ

สตางค) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

ทวี ศรีภา 

(นายทวี ศรีภา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตําบลภูเวียง

 



ประกาศเทศบาลตําบลภูเวียง

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๒๐ รายการ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟา

และวิทยุ

--------------------------------------------------------------------

               ตามท่ี เทศบาลตําบลภูเวียง ไดมีโครงการ จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๒๐ รายการ ตามแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดําเนินงาน หมวดคาวัสดุ ประเภท

วัสดุไฟฟาและวิทย ุ น้ัน

               ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๒๐ รายการ จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก ปติธรรมการไฟฟา-

วัสดุ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เปนเงินท้ังส้ิน ๕๕,๓๑๕.๐๐ บาท (หาหมื่นหาพันสามรอยสิบหาบาทถวน) รวมภาษี

มูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

ฉิน วรปญญาสถิต 

(นายฉิน วรปญญาสถิต)

นายกเทศมนตรีตําบลภูเวียง

 

 



ประกาศเทศบาลตําบลภูเวียง

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามท่ี เทศบาลตําบลภูเวียง ไดมีโครงการ ซื้อจัดซื้อวัสดุกอสราง (กองชาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดุกอสราง จํานวน ๑๔ รายการ จํานวน ๑ ชุด ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก หางหุนสวนจํากัด แกนศิลป

ภูเวียง (ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ,ผูผลิต) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔,๐๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบบาท

ถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

(นายฉิน วรปญญาสถิต)

นายกเทศมนตรีตําบลภูเวียง

 

 



ประกาศเทศบาลตําบลภูเวียง

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (กองชาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามท่ี เทศบาลตําบลภูเวียง ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (กองชาง) โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

 

               การจัดซื้อยางรถยนตโดยเจาหนาที่ทําการการเจรจาตอรองคา  ยางใหญ ขนาด ๒๒๕/๗๐ R๑๕ จํานวน

๔ เสน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก รานวัชรพงศการยาง โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๑๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น

หน่ึงพันหกรอยบาทถวน) รวมภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

(นายฉิน วรปญญาสถิต)

นายกเทศมนตรีตําบลภูเวียง

 

 



ประกาศเทศบาลตําบลภูเวียง

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จางเหมาซอมเครื่องปริ้น Fujl Xerox CT ๓๕๐๘๗๖/CM ๓๐๕ DF ตามแผน

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามท่ี เทศบาลตําบลภูเวียง ไดมีโครงการ จางเหมาซอมเครื่องปริ้น Fujl Xerox CT ๓๕๐๘๗๖/CM

๓๐๕ DF ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและ

ซอมแซมทรัพยสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               เหมาซอมเครื่องปริ้น Fujl Xerox CT ๓๕๐๘๗๖/CM ๓๐๕ DF โดยการเปลี่ยน ชุดดั้มแมแบบ จํานวน ๑

งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก ไอที เซอรวิส โดยเสนอราคา เปนเงินทั้งส้ิน ๖,๙๐๐.๐๐ บาท (หกพันเการอยบาทถวน)

รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

ฉิน วรปญญาสถิต 

(นายฉิน วรปญญาสถิต)

นายกเทศมนตรีตําบลภูเวียง

 

 



ประกาศเทศบาลตําบลภูเวียง

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด

คาวัสดุคอมพิวเตอร ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาวัสดุคอมพิวเตอร โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามท่ี เทศบาลตําบลภูเวียง ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ท่ัวไป หมวดคาวัสดุคอมพิวเตอร ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาวัสดุคอมพิวเตอร โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง  น้ัน

               วัสดุคอมพิวเตอร ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๑

งาน ผูไดรับการคัดเลือก ไดแก บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปน

เงินท้ังสิ้น ๓๘,๙๘๐.๐๐ บาท (สามหม่ืนแปดพันเการอยแปดสิบบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น คาขนสง

คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

ทวี ศรีภาทวี ศรีภา 

(นายทวี ศรีภา)

รองนายกเทศมนตรีตําบลภูเวียง

รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตําบลภูเวียง



ประกาศเทศบาลตําบลภูเวียง

เร่ือง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด จํานวน ๓๘ รายการ ตามแผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาวัสดุ คาวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามท่ี เทศบาลตําบลภูเวียง ไดมีโครงการ ซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด จํานวน ๓๘ รายการ ตามแผน

งานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาวัสดุ คาวัสดุสํานักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง  น้ัน

               ซื้อวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด จํานวน ๓๘ รายการ รายละเอียดตามแนบ จํานวน ๑ งาน ผูไดรับการคัด

เลือก ไดแก บริษัท เบสทเทค โอเอ จํากัด (สงออก,ขายสง,ขายปลีก,ใหบริการ) โดยเสนอราคา เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๕๔,๙๓๔.๐๐ บาท (หาหมื่นสี่พันเการอยสามสิบสี่บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น คาขนสง คาจด

ทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

   

   

 

ฉิน วรปญญาสถิต 

(นายฉิน วรปญญาสถิต)

นายกเทศมนตรีตําบลภูเวียง

 

 


