
ล ำดับที่ วันที่จัดท ำ เลขที่สัญญำ ชื่อเจ้ำหนี้ โครงกำร/รำยกำร  วงเงินที่ท ำสัญญำ แหล่งเงินที่ใช้

1 30/09/2563 CNTR-0004/63-1 บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด (สำขำ 3) น ้ำมันดีเซล              175,000.00 เงินงบประมำณ

2 18/11/2562 CNTR-0005/63 บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด (สำขำ 3) น ้ำมันดีเซล                44,000.00 เงินงบประมำณ

3 13/07/2563 CNTR-0006/63-5 บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด (สำขำ 3) จัดซ้ือน ้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                49,500.00 เงินงบประมำณ

4 18/11/2562 CNTR-0007/63 บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด (สำขำ 3) น ้ำมันดีเซล                30,000.00 เงินงบประมำณ

5 17/09/2563 CNTR-0008/63-4 บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด (สำขำ 3) จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                34,000.00 เงินงบประมำณ

6 18/11/2562 CNTR-0009/63 บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด (สำขำ 3) น ้ำมันแก๊สโซฮอล์                  6,000.00 เงินงบประมำณ

7 30/09/2563 CNTR-0010/63-7 บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด (สำขำ 3) น ้ำมันดีเซล

น ้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91

               24,700.00 เงินงบประมำณ

8 09/12/2562 CNTR-0020/63 ร้ำนแอนออโต้ช็อป บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร 

หมำยเลขทะเบียน กข 4212 หนองบัวล ำภู จ ำนวน 6 

รำยกำร

                 2,420.00 เงินงบประมำณ

รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองภัยศูนย์  อ ำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล ำภู



9 03/01/2563 CNTR-0021/63 องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศ

ไทย(อ.ส.ค.)

อำหำรเสริม (นม)              332,123.22 เงินงบประมำณ

10 03/01/2563 CNTR-0045/63 นำงสำวนิติภรณ์ ปำระขะมำลย์ 1. ป้ำยประชำสัมพันธ์กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำง

ถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 3 ป้ำย

2. ป้ำยจุดบริกำร/ด่ำนชุมชนที่ 1,2,3  จ ำนวน 3 ป้ำย

                 2,592.00 เงินงบประมำณ

11 03/01/2563 CNTR-0048/63 นำยสุวิทย์  กิติกร รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                81,000.00 เงินงบประมำณ

12 04/08/2563 CNTR-0049/63-1 นำยอัฑฒพร  ทองชัย จ้ำงเหมำคนงำนท้ำยรถบรรทุกขยะ                63,000.00 เงินงบประมำณ

13 04/02/2563 CNTR-0064/63 นำงณิชำภัทร   อิ่มโฉม วัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน 4 รำยกำร                  3,980.00 เงินงบประมำณ

14 09/03/2563 CNTR-0071/63 นำงสำวนิติภรณ์ ปำระขะมำลย์ จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์)                  2,880.00 เงินงบประมำณ

15 31/03/2563 CNTR-0089/63 หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค จัดจ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน (เคร่ืองปรับอำกำศ)

 หมำยเลขครภัณฑ์ 42050004

                 4,100.00 เงินงบประมำณ

16 31/03/2563 CNTR-0090/63 หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

(เคร่ืองปรับอำกำศ) หมำยเลขครุภัณฑ์ 42050010 , 

                 4,500.00 เงินงบประมำณ

17 15/04/2563 CNTR-0100/63 ร้ำนแอนออโต้ช็อป จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่งรถยนต์หมำยเลข

ทะเบียน กข 4212 หนองบัวล ำภู

                 2,850.00 เงินงบประมำณ

18 22/04/2563 CNTR-0105/63 หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน                  1,300.00 เงินงบประมำณ

19 22/04/2563 CNTR-0106/63 ร้ำนเจ็ดหกอุปกรณ์ จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำ หมำยเลข

ครุภัณฑ์ 442580002

                   450.00 เงินงบประมำณ

20 30/09/2563 CNTR-0113/63-1 บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด (สำขำ 3) จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                  5,000.00 เงินงบประมำณ

21 30/09/2563 CNTR-0114/63-4 บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด (สำขำ 3) จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                  7,500.00 เงินงบประมำณ



22 02/09/2563 CNTR-0118/63 บริษัท แมร่ี แอน แดร่ี โปรดักส์ จ ำกัด อำหำรเสริม (นม)              258,013.08 เงินงบประมำณ

23 21/05/2563 CNTR-0124/63 บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด (สำขำ 3) จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (ควบคุมโรค

ไข้เลือดออก)

               18,800.00 เงินงบประมำณ

24 01/06/2563 CNTR-0126/63 พิเชฐ มอเตอร์ จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ

และขนส่ง หมำยเลขทะเบียน 1กข 3311 

หนองบัวล ำภู (หมำยเลขครุภัณฑ์ 009560003)

                 1,530.00 เงินงบประมำณ

25 01/06/2563 CNTR-0128/63 บริษัท โปรเจคบุ๊คส์ จ ำกัด จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 11 รำยกำร                  4,300.00 เงินงบประมำณ

26 10/07/2563 CNTR-0138/63 หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน                  4,400.00 เงินงบประมำณ

27 02/09/2563 CNTR-0154/63 บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด (สำขำ 3) จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                  1,600.00 เงินงบประมำณ

28 02/09/2563 CNTR-0155/63 นำยเพชร โนนทิง รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                17,129.00 เงินงบประมำณ

29 10/09/2563 CNTR-0166/63 ไอที เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย จัดจ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

จ ำนวน 4 รำยกำร

                 2,200.00 เงินงบประมำณ

30 14/09/2563 CNTR-0167/63 ร้ำนเจ็ดหกอุปกรณ์ จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้ำ                  1,600.00 เงินงบประมำณ

31 29/09/2563 CNTR-0179/63 รวมภัณฑ์กำรไฟฟ้ำ จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ                  1,960.00 เงินงบประมำณ

32 04/10/2562 CNTR-0001/2563(CNTR-0001/63) นำยอัฑฒพร  ทองชัย รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                  9,000.00 เงินงบประมำณ



33 04/10/2562 CNTR-0002/2563(CNTR-0002/63) นำยสุวิทย์  กิติกร รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                  9,000.00 เงินงบประมำณ

34 04/10/2562 CNTR-0003/2563(CNTR-0003/63) บริษัท บิ๊กบีโซลูชั่น จ ำกัด ค่ำบริกำรพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์                  6,955.00 เงินงบประมำณ

35 17/10/2562 CNTR-0011/2563(CNTR-0011/63) ส.วัสดุก่อสร้ำง จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง                23,000.00 เงินงบประมำณ

36 31/10/2562 CNTR-0014/63(CNTR-0014/63) นำยอัฑฒพร  ทองชัย รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                  9,000.00 เงินงบประมำณ

37 31/10/2562 CNTR-0013/63(CNTR-0013/63) นำยสุวิทย์  กิติกร รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                  9,000.00 เงินงบประมำณ

38 31/10/2562 CNTR-0012/63(CNTR-0012/63) รวมศิลป์ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

(เคร่ืองปรับอำกำศ) 

                 5,635.00 เงินงบประมำณ

39 07/11/2562 CNTR-0015/63(CNTR-0015/63) นำยอภินันท์  อรัญมำลำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจ ำปี 

2563

               33,280.00 เงินงบประมำณ

40 07/11/2562 CNTR-0016/63(CNTR-0016/63) อุมำพรกำรค้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจ ำปี 

2563

               69,300.00 เงินงบประมำณ

41 11/11/2562 CNTR-0017/63(CNTR-0017/63) นำงบรรณจง อินทะวงษ์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจ ำปี 

2563

               30,000.00 เงินงบประมำณ

42 11/11/2562 CNTR-0019/2563(CNTR-0019/63) นำยสมัย จูมภูบำง ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจ ำปี 

2563

               30,000.00 เงินงบประมำณ

43 11/11/2562 CNTR-0018/63(CNTR-0018/63) นำยประดิษฐ์ อำสน์ปำสำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจ ำปี 

2563

               25,000.00 เงินงบประมำณ



44 26/11/2562 CNTR-0022/63(CNTR-0022/63) นำงสำวนิติภรณ์ ปำระขะมำลย์ ซ้ือป้ำยประชำสัมพันธ์ ภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง                   6,912.00 เงินงบประมำณ

45 27/11/2562 CNTR-0024/2563(CNTR-0024/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทศพร คอนกรีต ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยกิจเจริญ บ้ำนหว้ำทอง หมู่ที่ 

10 ต ำบลหนองภัยศูนย์

             490,000.00 เงินสะสม

46 27/11/2562 CNTR-0023/2563(CNTR-0023/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทศพร คอนกรีต ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยบ้ำนอำจำรย์สิน โสภำ บ้ำนนำ

ลำดควำย หมู่ที่ 2 ต ำบลหนองภัยศูนย์

             490,000.00 เงินสะสม

47 28/11/2562 CNTR-0025/2563(CNTR-0025/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทศพร คอนกรีต ก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นทำงหลังฟำร์มไก่นำยมี ถึงเขต

เทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู บ้ำนดอนส้มโฮง หมู่ที่ 4

             490,000.00 เงินสะสม

48 28/11/2562 CNTR-0026/2563(CNTR-0026/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทศพร คอนกรีต ก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นทำงบ้ำนค ำบอน เชื่อมเรือนจ ำ

จังหวัดหนองบัวล ำภู บ้ำนค ำบอน หมู่ที่ 8 ต ำบล

หนองภัยศูนย์

             490,000.00 เงินสะสม

49 29/11/2562 CNTR-0027/63(CNTR-0027/63) หจก. โอเชี่ยน มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ โอ.เอ. จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร)                  9,000.00 เงินงบประมำณ

50 03/12/2562 CNTR-0031/2563(CNTR-0031/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งนภำเพิ่มพูลทรัพย์ ก่อสร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนห้วยบง หมู่ที่ 3 ถึงบ้ำนคึ

มชำด หมู่ที่ 1 ต ำบลโพธิ์ชัย

             490,000.00 เงินสะสม

51 03/12/2562 CNTR-0032/2563(CNTR-0032/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งนภำเพิ่มพูลทรัพย์ ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยปู่ตำ ถึงบ้ำนพ่อโหลน บ้ำน

ดอนยำนำง หมู่ที่ 3 ต ำบลหนองภัยศูนย์

             330,000.00 เงินสะสม

52 03/12/2562 CNTR-0028/63(CNTR-0028/63) นำยสุวิทย์  กิติกร รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                  9,000.00 เงินงบประมำณ

53 03/12/2562 CNTR-0029/63(CNTR-0029/63) นำยอัฑฒพร  ทองชัย รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                  9,000.00 เงินงบประมำณ



54 03/12/2562 CNTR-0030/63(CNTR-0030/63) หจก. โอเชี่ยน มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ โอ.เอ. จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน (หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร)                22,500.00 เงินงบประมำณ

55 04/12/2562 CNTR-0033/2563(CNTR-0033/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งนภำเพิ่มพูลทรัพย์ ก่อสร้ำงถนน คสล.จำกบ้ำนนำงหนิง ถึงสำมแยกบ้ำน

นำยสง่ำ บ้ำนหนองกุงพัฒนำ หมู่ที่ 5 ต ำบลโพธิ์ชัย

             490,000.00 เงินสะสม

56 06/12/2562 CNTR-0034/2563(CNTR-0034/63) นำยณัฐวุฒิ  นะรำ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 4 รำยกำร                33,318.00 เงินงบประมำณ

57 11/12/2562 CNTR-0035/2563(CNTR-0035/63) หจก.รวิวรรณ 2015 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก เส้นทำง

หนองหินฮำว บ้ำนคึมชำด หมู่ที่ 1 ต ำบลโพธิ์ชัย

             255,000.00 เงินสะสม

58 11/12/2562 CNTR-0038/63(CNTR-0038/63) บริษัท อุดรวิภำดำ จ ำกัด ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เป็นถนนลำดยำง ผิว

จรำจรชนิด Asphatic Concrete เส้นทำงหน้ำวัด

อุดมพัฒนำรำม ถึง คุ้มใต้ บ้ำนดินยำนำง หมู่ที่ 3

             335,000.00 เงินสะสม

59 11/12/2562 CNTR-0037/63(CNTR-0037/63) บริษัท อุดรวิภำดำ จ ำกัด โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลำดยำง ผิว

จรำจรชนิด Asphaltic Concrete

 เส้นทำงรอบหมู่บ้ำน บ้ำนดอนส้มโฮง หมู่ที่ 4 ต ำบล

หนองภัยศูนย์

             230,000.00 เงินงบประมำณ

60 11/12/2562 CNTR-0036/63(CNTR-0036/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สมบูรณ์อีเลคทริค 

หนองบัวล ำภู

ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน ๒๑ รำยกำร                 76,415.00 เงินงบประมำณ

61 17/12/2562 CNTR-0043/2563(CNTR-0043/63) นำงสำวอินทุอร  หัวนิล  ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่               129,500.00 เงินงบประมำณ

62 19/12/2562 CNTR-0044/63(CNTR-0044/63) เอซ่ี สปอร์ต โครงกำรศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ ประจ ำปี

งบประมำณ 2563

               11,700.00 เงินงบประมำณ

63 23/12/2562 CNTR-0046/2563(CNTR-0046/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นิลผกำ โครงกำรศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ ประจ ำปี

งบประมำณ 2563

             185,000.00 เงินงบประมำณ



64 02/01/2563 CNTR-0050/63(CNTR-0050/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัตนบุญ 2559 ซ้ือน ้ำยำเคมีแห้งดับเพลิง                 12,600.00 เงินงบประมำณ

65 09/01/2563 CNTR-0052/2563(CNTR-0052/63) นำยอภินันท์  อรัญมำลำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 

2563

               21,500.00 เงินงบประมำณ

66 09/01/2563 CNTR-0051/2563(CNTR-0051/63) นำยอภินันท์  อรัญมำลำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 

2563

               30,000.00 เงินงบประมำณ

67 10/01/2563 CNTR-0053/2563(CNTR-0053/63) ร้ำนโชคเจริญ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน                66,000.00 เงินงบประมำณ

68 10/01/2563 CNTR-0054/2563(CNTR-0054/63) ร้ำนโชคเจริญ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ป้ำย)                  5,400.00 เงินงบประมำณ

69 15/01/2563 CNTR-0055/2563(CNTR-0055/63) นำยรุทธิ์ ห่ำนนิมิตรกุลชัย จ้ำงซ่อมแซมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

 (รถบรรทุกน ้ำ) 

               33,355.00 เงินงบประมำณ

70 15/01/2563 CNTR-0056/63(CNTR-0056/63) บ่อเงิน ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 18 รำยกำร                77,305.00 เงินงบประมำณ

71 21/01/2563 CNTR-0057/63(CNTR-0057/63) บ่อเงิน ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 11 รำยกำร                98,605.00 เงินงบประมำณ

72 23/01/2563 CNTR-0058/63(CNTR-0058/63) หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์                 32,060.00 เงินงบประมำณ

73 23/01/2563 CNTR-0059/63(CNTR-0059/63) นำงณิชำภัทร   อิ่มโฉม ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 23 รำยกำร                27,462.00 เงินงบประมำณ

74 04/02/2563 CNTR-0060/2563(CNTR-0060/63) นำงณิชำภัทร   อิ่มโฉม ซ้ือวัสดุส ำนักงำน                27,485.00 เงินงบประมำณ



75 04/02/2563 CNTR-0063/2563(CNTR-0063/63) บริษัท อีซูซุหนองบัวล ำภู จ ำกัด จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ                28,455.58 เงินงบประมำณ

76 04/02/2563 CNTR-0062/2563(CNTR-0062/63) ร้ำนโชคเจริญ ซ้ืองำนบ้ำนงำนครัว                30,000.00 เงินงบประมำณ

77 04/02/2563 CNTR-0061/2563(CNTR-0061/63) นำยอภินันท์  อรัญมำลำ ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง                21,150.00 เงินงบประมำณ

78 05/02/2563 CNTR-0065/63(CNTR-0065/63) ปัญญำภัณฑ์ วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 22 รำยกำร                   9,992.00 เงินงบประมำณ

79 07/02/2563 CNTR-0066/2563(CNTR-0066/63) นำยอภินันท์  อรัญมำลำ ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์กำรกีฬำ จ ำนวน ๖ รำยกำร               116,427.00 เงินงบประมำณ

80 13/02/2563 CNTR-0067/2563(CNTR-0067/63) อุมำพรกำรค้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรแข่งขันกีฬำ อบต.หนองภัยศูนย์ - 

โพธิ์ชัยเกมส์ ประจ ำปี 2563

               65,500.00 เงินงบประมำณ

81 17/02/2563 CNTR-0068/2563(CNTR-0068/63) บริษัท ยำงบุญกิจ กรุ๊ป จ ำกัด ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 3 รำยกำร                   8,700.00 เงินงบประมำณ

82 17/02/2563 CNTR-0069/2563(CNTR-0069/63) นำยพงศ์ธนำ จันทร์ปุ่ม รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                  9,000.00 เงินงบประมำณ

83 03/03/2563 CNTR-0070/2563(CNTR-0070/63) นำยรุ่งศักด์ิ สันตินันตรักษ์ ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 33 รำยกำร                20,453.00 เงินงบประมำณ

84 05/03/2563 CNTR-0077/2563(CNTR-0077/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทศพร คอนกรีต โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ทำงเข้ำบ้ำนนำยสุพล ธิลำ

 บ้ำนดอนยำนำง หมู่ที่ 3  ต ำบลหนองภัยศูนย์

               48,000.00 เงินงบประมำณ

85 05/03/2563 CNTR-0075/2563(CNTR-0075/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทศพร คอนกรีต โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยสว่ำงไสว บ้ำนหว้ำ

ทอง หมู่ที่ 10

ต ำบลหนองภัยศูนย์

             490,000.00 เงินงบประมำณ



86 05/03/2563 CNTR-0076/2563(CNTR-0076/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทศพร คอนกรีต โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ทำงเข้ำบ้ำนนำยประยูร 

บุญโสม บ้ำนห้วยบง

หมู่ที่ 3 ต ำบลโพธิ์ชัย

             120,000.00 เงินงบประมำณ

87 05/03/2563 CNTR-0073/63(CNTR-0073/63) แฮปปี้ ดีไซน์ แอนด์ มีเดีย ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน ๓ รำยกำร                  8,260.00 เงินงบประมำณ

88 05/03/2563 CNTR-0072/63(CNTR-0072/63) หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์                29,980.00 เงินงบประมำณ

89 05/03/2563 CNTR-0074/63(CNTR-0074/63) หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร                  9,268.00 เงินงบประมำณ

90 06/03/2563 CNTR-0078/63(CNTR-0078/63) บริษัท ยำงบุญกิจ กรุ๊ป จ ำกัด ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง                 49,200.00 เงินงบประมำณ

91 06/03/2563 CNTR-0079/2563(CNTR-0079/63) หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ  แบบติดผนัง(ระบบ  

Inverter)  ขนำด 24,000  บีทียู

               36,400.00 เงินงบประมำณ

92 09/03/2563 CNTR-0080/2563(CNTR-0080/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด โมเดิร์น โฮม เฟอร์นิเจอร์

 (หนองบัวล ำภู)

ค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ประชุม, ค่ำจัดซ้ือเก้ำอี้ส ำนักงำน, ค่ำ

จัดซ้ือโต๊ะกลมสแตนเลส, ค่ำจัดซ้ือโต๊ะประชุม ขนำด  

10  ที่นั้ง, ค่ำจัดซ้ือโต๊ะส ำนักงำน

             104,400.00 เงินงบประมำณ/เงิน

งบประมำณ/เงิน

งบประมำณ/เงิน

งบประมำณ/เงิน
93 12/03/2563 CNTR-0083/63(CNTR-0083/63) หจก.โอเชี่ยนมำร์เก็ตต้ิง แอนด์ โอ.เอ. ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร                13,500.00 เงินงบประมำณ

94 12/03/2563 CNTR-0082/63(CNTR-0082/63) หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 7 รำยกำร                  9,950.00 เงินงบประมำณ

95 12/03/2563 CNTR-0081/63(CNTR-0081/63) บริษัท หนองบัว ออโต้ ลีส จ ำกัด จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง                12,555.38 เงินงบประมำณ



96 18/03/2563 CNTR-0085/2563(CNTR-0085/63) นำยพงศ์ธนำ จันทร์ปุ่ม รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                  9,000.00 เงินงบประมำณ

97 18/03/2563 CNTR-0084/2563(CNTR-0084/63) กลุ่มเย็บผ้ำด้วยมือ บ.เมืองใหม่ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจจำกกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

               34,182.00 เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

98 20/03/2563 CNTR-0086/2563(CNTR-0086/63) นำงสำวรุ่งนภำ จตุรงค์ ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (วัสดุท ำหน้ำกำกอนำมัย)                42,000.00 เงินงบประมำณ

99 23/03/2563 CNTR-0087/2563(CNTR-0087/63) ร้ำนแฮปปี้ ดีไซน์ แอนด์ มีเดีย ซ้ือป้ำยประชำสัมพันธ์                   5,390.00 เงินงบประมำณ

100 23/03/2563 CNTR-0088/2563(CNTR-0088/63) นำงสำวฉวี บัวระภำ รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซ่ึงบริกำร                  6,582.00 เงินงบประมำณ

101 26/03/2563 CNTR-0091/2563(CNTR-0091/63) ร้ำนอินเตอร์เทรด โครงกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ภำยใต้โครงกำรสัตว์

ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 

กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี

               74,130.00 เงินงบประมำณ

102 27/03/2563 CNTR-0093/2563(CNTR-0093/63) นำงสำวจำรวี เชื้อโพล้ง ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง (ยำงมะตอยผสมส ำเร็จ)                 57,500.00 เงินงบประมำณ

103 03/04/2563 CNTR-0094/2563(CNTR-0094/63) หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร                  5,600.00 เงินงบประมำณ

104 03/04/2563 CNTR-0095/2563(CNTR-0095/63) บริษัท ว.ส่ือสำร  จ ำกัด ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ                   8,800.00 เงินงบประมำณ

105 07/04/2563 CNTR-0096/2563(CNTR-0096/63) ร้ำนธนทร พำณิชย์ ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์                 80,000.00 เงินงบประมำณ

106 07/04/2563 CNTR-0097/2563(CNTR-0097/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หนองบัวโน๊ตบุ๊ค  จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

(เคร่ืองปรับอำกำศ)

               21,100.00 เงินงบประมำณ



107 07/04/2563 CNTR-0098/2563(CNTR-0098/63) นำยรุทธิ์ ห่ำนนิมิตรกุลชัย  จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร 

(รถบรรทุกน ้ำ)

                 6,400.00 เงินงบประมำณ

108 08/04/2563 CNTR-0099/2563(CNTR-0099/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ.พี.อิเลคทริค หนองวัว

ซอ

ชุดอุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียนโครงกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV ศูนย์

พัฒนำเด็กเล็ก

               59,300.00 เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

109 15/04/2563 CNTR-0102/63(CNTR-0102/63) ร้ำนแอนออโต้ช็อป จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนรำชกำร หมำยเลขทะเบียน 

กข 4212 หนองบัวล ำภู

                 5,450.00 เงินงบประมำณ

110 15/04/2563 CNTR-0101(CNTR-0101/63) นำงณิชำภัทร   อิ่มโฉม ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 40 รำยกำร                   9,900.00 เงินงบประมำณ

111 20/04/2563 CNTR-0103/2563(CNTR-0103/63) หจก.รวิวรรณ 2015 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก 

เส้นทำงหนองบก ถึงหนองวัวโทน บ้ำนโนนหวำย หมู่ที่

 7 ต ำบลหนองภัยศูนย์

             400,000.00 เงินงบประมำณ

112 20/04/2563 CNTR-0104/2563(CNTR-0104/63) หจก.รวิวรรณ 2015 โครงกำรบุกเบิกถนนลูกรังโดยลงหินคลุก เส้นทำงรี

สอร์ทบ้ำนนำบ้ำนคึมชำด หมู่ที่ 1 ต ำบลโพธิ์ชัย

             280,000.00 เงินงบประมำณ

113 21/04/2563 CNTR-0107/2563(CNTR-0107/63) หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๕ รำยกำร                  9,980.00 เงินงบประมำณ

114 22/04/2563 CNTR-0110/2563(CNTR-0110/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งนภำเพิ่มพูลทรัพย์ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยรีไซเคิล บ้ำนหนอง

กุงพัฒนำหมู่ที่ 5 ต ำบลโพธิ์ชัย

             490,000.00 เงินงบประมำณ

115 22/04/2563 CNTR-0109/2563(CNTR-0109/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งนภำเพิ่มพูลทรัพย์ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. จำกบ้ำนนำยหลวง ถึง 

บ้ำนนำยแปลง หมู่ที่ 9 ต ำบลหนองภัยศูนย์

             490,000.00 เงินงบประมำณ

116 22/04/2563 CNTR-0108/2563(CNTR-0108/63) หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 รำยกำร                19,990.00 เงินงบประมำณ



117 24/04/2563 CNTR-0111/2563(CNTR-0111/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ครีเอทีฟแม็พ โครงกำรพัฒนำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บและพัฒนำรำยได้

             430,000.00 เงินงบประมำณ

118 27/04/2563 CNTR-0113/63(CNTR-0112/63) บริษัท ยำงบุญกิจ กรุ๊ป จ ำกัด ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (ยำงรถบรรทุกขยะ)                54,200.00 เงินงบประมำณ

119 08/05/2563 CNTR-0115/63(CNTR-0115/63) ปัญญำภัณฑ์ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30 รำยกำร                18,862.00 เงินงบประมำณ

120 14/05/2563 CNTR-0116/2563(CNTR-0116/63) หจก.รวิวรรณ 2015 โครงกำรก่อสร้ำงศำลำอเนกประสงค์ ประจ ำหมู่บ้ำน 

บ้ำนโนนสงเปลือย หมู่ที่ 2 ต ำบลโพธิ์ชัย

             325,000.00 เงินงบประมำณ

121 18/05/2563 CNTR-0117/63(CNTR-0117/63) หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

(เคร่ืองปรับอำกำศ) 

                 6,200.00 เงินงบประมำณ

122 19/05/2563 CNTR-0122/63(CNTR-0122/63) ปัญญำภัณฑ์ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 23 รำยกำร                13,993.00 เงินงบประมำณ

123 19/05/2563 CNTR-119/63(CNTR-0119/63) หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ส ำนักงำน 

(เคร่ืองปรับอำกำศ)

                 6,900.00 เงินงบประมำณ

124 19/05/2563 CNTR-0120/63(CNTR-0120/63) หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   7,550.00 เงินงบประมำณ

125 19/05/2563 CNTR-123/63(CNTR-0123/63) นำยสยำม  สิมดี จ้ำงซ่อมเล่ือยยนต์ จ ำนวน ๓ เคร่ือง                  9,930.00 เงินงบประมำณ

126 26/05/2563 CNTR-0127/2563(CNTR-0127/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อ.กำรช่ำง 2559 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กหนองภัย

ศูนย์ ขนำด 51-80 คน( ฐำนแผ่)

           1,680,000.00 เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

127 26/05/2563 CNTR-0125/63(CNTR-0125/63) ปัญญำภัณฑ์ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน                 25,998.00 เงินงบประมำณ

128 02/06/2563 CNTR-0130/2563(CNTR-0130/63) หจก.รวิวรรณ 2015 โครงกำรขุดลอกล ำห้วยใหญ่ บ้ำนหนองภัยศูนย์ จุดที่ 

1 หมู่ที่ 1 ต.หนองภัยศูนย์

             442,000.00 เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ



129 02/06/2563 CNTR-0131/2563(CNTR-0131/63) หจก.รวิวรรณ 2015 โครงกำรขุดลอกล ำห้วยใหญ่ บ้ำนโนนหวำย หมู่ที่ 7 

ต.หนองภัยศูนย์

             442,000.00 เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

130 02/06/2563 CNTR-0129/2563(CNTR-0129/63) หจก.รวิวรรณ 2015 โครงกำรขุดลอกล ำห้วยล ำใหญ่ บ้ำนดอนย่ำนำง หมู่ที่

 3 ต.หนองภัยศูนย์

             442,000.00 เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

131 05/06/2563 CNTR-0132/2563(CNTR-0132/63) หจก.รวิวรรณ 2015 โครงกำรขุดลอกล ำห้วยใหญ่ บ้ำนโนนดู่ หมู่ที่ 6 ต.

หนองภัยศูนย์

             442,000.00 เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

132 10/06/2563 CNTR-0133/2563(CNTR-0133/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งนภำเพิ่มพูลทรัพย์ โครงกำรขุดลอกล ำห้วยนำวังเวิน บ้ำนดอนน้อย หมู่ที่ 

5 ต.หนองภัยศูนย์

             445,000.00 เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

133 10/06/2563 CNTR-0134/2563(CNTR-0134/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งนภำเพิ่มพูลทรัพย์ โครงกำรขุดลอกล ำห้วยนำวังเวิน บ้ำนดอนส้มโฮง หมู่

ที่ 4 ต.หนองภัยศูนย์

             445,000.00 เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

134 11/06/2563 CNTR-0135/2563(CNTR-0135/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งนภำเพิ่มพูลทรัพย์ โครงกำรขุดลอกล ำห้วยใหญ่ บ้ำนหว้ำทอง หมู่ที่ 10  

ต.หนองภัยศูนย์

             442,000.00 เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

135 11/06/2563 CNTR-0136/2563(CNTR-0136/63) หจก.นำกลำงพัฒนำ (1992) โครงกำรขุดลอกล ำห้วยล ำน ้ำเที่ยง บ้ำนนำลำดควำย 

หมู่ที่ 2 ต.หนองภัยศูนย์

             449,000.00 เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

136 11/06/2563 CNTR-0137/2563(CNTR-0137/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.วำย.ซี.2000 โครงกำรขุดลอกล ำห้วยใหญ่ บ้ำนโนนสงเปลือย หมู่ที่ 

2 ต.โพธิ์ชัย

             442,000.00 เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ

137 30/06/2563 CNTR-0139/63(CNTR-0139/63) ร้ำนอึ้งภูทองสังฆภัณฑ์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมวันเข้ำพรรษำ ประจ ำปี 

2563

               22,050.00 เงินงบประมำณ

138 14/07/2563 CNTR-0140/63(CNTR-0140/63) หจก.หนองบัว ไอที เซ็นเตอร์ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร                19,610.00 เงินงบประมำณ

139 15/07/2563 CNTR-0141/63(CNTR-0141/63) หจก. โอเชี่ยน มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ โอ.เอ. ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร)                  9,000.00 เงินงบประมำณ

140 16/07/2563 CNTR-0144/2563(CNTR-0144/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทศพร คอนกรีต โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นทำงเข้ำวัดป่ำศรีวิชัย 

บ้ำนดอนน้อย หมู่ที่ 5 ต ำบลหนองภัยศูนย์  อ ำเภอ

เมืองหนองบัวล ำภู  จังหวัดหนองบัวล ำภู  

             270,000.00 เงินงบประมำณ



141 16/07/2563 CNTR-0146/2563(CNTR-0146/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทศพร คอนกรีต โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยกิจเจริญ  บ้ำนหว้ำ

ทอง  หมู่ที่  10  ต ำบลหนองภัยศูนย์  อ ำเภอเมือง

หนองบัวล ำภู  จังหวัดหนองบัวล ำภู

             445,000.00 เงินงบประมำณ

142 16/07/2563 CNTR-0145/2563(CNTR-0145/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทศพร คอนกรีต โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นทำงหลังฟำร์มไก่นำย

มี ถึงเขตเทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู  บ้ำนดอนส้มโฮง 

หมู่ที่  4  ต ำบลหนองภัยศูนย์   อ ำเภอเมือง

หนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู

             445,000.00 เงินงบประมำณ

143 16/07/2563 CNTR-0143/2563(CNTR-0143/63) อุมำพรกำรค้ำ ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ                 85,200.00 เงินงบประมำณ

144 17/07/2563 CNTR-0147/2563(CNTR-0147/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทศพร คอนกรีต โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยปู่ตำ  บ้ำนดอนยำ

นำง  หมู่ที่  3 ต ำบลหนองภัยศูนย์  อ ำเภอเมือง

หนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู 

             450,000.00 เงินงบประมำณ

145 17/07/2563 CNTR-0148/2563(CNTR-0148/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทศพร คอนกรีต โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. จำกบ้ำนนำยหลวง ถึง 

นำนำยแปลง บ้ำนหนองภัยศูนย์ หมู่ที่ 9 ต ำบลหนอง

ภัยศูนย์  อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัด

หนองบัวล ำภู

             450,000.00 เงินงบประมำณ

146 17/07/2563 CNTR-0150/63(CNTR-0150/63) หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์                29,530.00 เงินงบประมำณ

147 17/07/2563 CNTR-0149/63(CNTR-0149/63) นำยอำริยะ ปิ่นกุมภีร์ ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง              103,000.00 เงินงบประมำณ

148 20/07/2563 CNTR-0151/2563(CNTR-0151/63) อุมำพรกำรค้ำ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ธง)                47,500.00 เงินงบประมำณ

149 23/07/2563 CNTR-0152(CNTR-0152/63) รักเกษตร โครงกำรเสริมสร้ำงครัวเรือนต้นแบบในกำรจัดกำร

ขยะอินทรีย์และ ขยะเปียกในครัวเรือน

               17,000.00 เงินงบประมำณ



150 24/07/2563 CNTR-0153/63(CNTR-0153/63) อนันต์ท่อไอเสีย แบตเตอร่ีรถยนต์ ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง                  5,200.00 เงินงบประมำณ

151 04/08/2563 CNTR-0156/63(CNTR-0156/63) นำยรุทธิ์ ห่ำนนิมิตรกุลชัย จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 

(รถบรรทุกหกล้อ หมำยเลขทะเบียน ๘๐-๕๒๑๐ นภ)

               29,100.00 เงินงบประมำณ

152 04/08/2563 CNTR-0157/63(CNTR-0157/63) ไอที เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 6 รำยกำร                 17,280.00 เงินงบประมำณ

153 07/08/2563 CNTR-0158/63(CNTR-0158/63) บริษัท อุดร ช.ทวี จ ำกัด จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง (รถ

กระเช้ำไฟฟ้ำ)

               11,376.17 เงินงบประมำณ

154 07/08/2563 CNTR-0159/63(CNTR-0159/63) ร้ำนโชคเจริญ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 20 รำยกำร                24,140.00 เงินงบประมำณ

155 07/08/2563 CNTR-0160/63(CNTR-0160/63) บ่อเงิน ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ป้ำยประชำสัมพันธ์ ฯ)              127,500.00 เงินงบประมำณ

156 14/08/2563 CNTR-0161/63(CNTR-0161/63) ปัญญำภัณฑ์ ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกำย จ ำนวน ๕ รำยกำร                18,280.00 เงินงบประมำณ

157 21/08/2563 CNTR-0162/63(CNTR-0162/63) บริษัท หนองบัวล ำภู ออโต้ ลีส จ ำกัด จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน กข 4212 

หนองบัวล ำภู

               13,492.70 เงินงบประมำณ

158 25/08/2563 CNTR-0163/63(CNTR-0163/63) หจก. โอเชี่ยน มำร์เก็ตต้ิง แอนด์ โอ.เอ. ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร)                  9,000.00 เงินงบประมำณ

159 25/08/2563 CNTR-0164/63(CNTR-0164/63) ร้ำนสต๊ิกโก้ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน (ภำพพระบรมฉำยำลักษณ์ฯ)                13,150.00 เงินงบประมำณ

160 31/08/2563 CNTR-0165/2563(CNTR-0165/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แสงเจริญก้ำวหน้ำ โครงกำรขุดลอกล ำห้วยบง หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ชัย              460,000.00 เงินอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ



161 09/09/2563 CNTR-0169/2563(CNTR-0169/63) หจก.รวิวรรณ 2015 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก 

ซอยขนมจีน บ้ำนดอนยำนำง หมู่ที่ 3  ต ำบลหนองภัย

ศูนย์ อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู

               70,000.00 เงินงบประมำณ

162 09/09/2563 CNTR-0170/62(CNTR-0170/63) หจก.รวิวรรณ 2015 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก 

ซอยหัตถีจร บ้ำนดอนยำนำง หมู่ที่ 3  ต ำบลหนองภัย

ศูนย์ อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู

             155,000.00 เงินงบประมำณ

163 09/09/2563 CNTR-0168/63(CNTR-0168/63) บริษัท โตโยต้ำหนองบัวล ำภู จ ำกัด จ้ำงบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะและ

ขนส่ง

                 5,948.75 เงินงบประมำณ

164 10/09/2563 CNTR-0171/2563(CNTR-0171/63) หจก.รวิวรรณ 2015 โครงกำรบุกเบิกถนนลูกรังโดยลงหินคลุก จำกปำกทำง

 ถึงนำนำยนัย บ้ำนคึมชำด หมู่ที่ 1  ต ำบลโพธิ์ชัย  

อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู  จังหวัดหนองบัวล ำภู 

             265,000.00 เงินงบประมำณ

165 11/09/2563 CNTR-0173/2563(CNTR-0173/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งนภำเพิ่มพูลทรัพย์ โครงกำรก่อสร้ำงหอถังประปำ (คุ้มสำมัคคีธรรม) บ้ำน

โนนสงเปลือย หมู่ที่ 2 ต ำบลโพธิ์ชัย  อ ำเภอเมือง

หนองบัวล ำภู จังหวัดหนองบัวล ำภู

             470,000.00 เงินงบประมำณ

166 11/09/2563 CNTR-0172/63(CNTR-0172/63) บริษัท โปรเจคบุ๊คส์ จ ำกัด ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 21 รำยกำร                11,700.00 เงินงบประมำณ

167 15/09/2563 CNTR-0174/2563(CNTR-0174/63) บริษัท นำกลำงรีไซเค้ิลและก่อสร้ำง จ ำกัด ก่อสร้ำงร่องระบำยน ้ำ ภำยในหมู่บ้ำนดอนน้อย ม.5 

ต.หนองภัยศูนย์

             545,714.00 เงินสะสม

168 16/09/2563 CNTR-0175/63(CNTR-0175/63) หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร                20,120.00 เงินงบประมำณ

169 16/09/2563 CNTR-0176/63(CNTR-0176/63) ร้ำนโชคเจริญ ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 3 รำยกำร                14,615.00 เงินงบประมำณ



170 21/09/2563 CNTR-0177/63(CNTR-0177/63) ร้ำนโชคเจริญ ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร                27,060.00 เงินงบประมำณ

171 25/09/2563 CNTR-0183/2563(CNTR-0183/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งนภำเพิ่มพูลทรัพย์ โครงกำรปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนลำดยำง ผิว

จรำจรชนิด Asphaltic Concrete  ซอยข้ำงโรงเรียน

บ้ำนดอนยำนำง ถึง คุ้มใต้ บ้ำนดอนยำนำง หมู่ที่ 3 

ต ำบลหนอง   ภัยศูนย์  อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู 

จังหวัดหนองบัวล ำภู

             365,000.00 เงินงบประมำณ

172 25/09/2563 CNTR-0181/2563(CNTR-0181/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งนภำเพิ่มพูลทรัพย์ โครงกำรก่อสร้ำงระบบผลิตน ้ำประปำหอถังสูง ภำยใน

หมู่บ้ำนสว่ำงพัฒนำ หมู่ที่  4  ต ำบลโพธิ์ชัย  อ ำเภอ

เมืองหนองบัวล ำภู   จังหวัดหนองบัวล ำภู 

             480,000.00 เงินงบประมำณ

173 25/09/2563 CNTR-0182/2563(CNTR-0182/63) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รุ่งนภำเพิ่มพูลทรัพย์ โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง ผิวจรำจรชนิด 

Asphaltic Concrete เส้นกลำงบ้ำนจำกรีสอร์ท  ไร่

บุญมำ ถึง บ้ำนนำงเดือน บ้ำนสว่ำงพัฒนำ หมู่ที่ 4  

ต ำบลโพธิ์ชัย อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู  จังหวัด

หนองบัวล ำภู

             300,000.00 เงินงบประมำณ

174 25/09/2563 CNTR-0180/63(CNTR-0180/63) ร้ำนรุ่งโรจน์วัสดุ ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 61 รำยกำร                39,994.00 เงินงบประมำณ

175 28/09/2563 CNTR-0185/63(CNTR-0185/63) หจก.หนองบัวโน๊ตบุ๊ค ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

จ ำนวน  ๑  เคร่ือง, ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer

               21,300.00 เงินงบประมำณ/เงิน

งบประมำณ

176 28/09/2563 CNTR-0184/63(CNTR-0184/63) รวมภัณฑ์กำรไฟฟ้ำ ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองสูบน ้ำ                  8,200.00 เงินงบประมำณ



177 28/09/2563 CNTR-0186/2563(CNTR-0186/63) รวมภัณฑ์กำรไฟฟ้ำ ค่ำจัดซ้ือเล่ือยยนต์                17,000.00 เงินงบประมำณ

178 29/09/2563 CNTR-0187/2563(CNTR-0187/63) นำงสำวรุ่งนภำ จตุรงค์ ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง                30,100.00 เงินงบประมำณ


