
ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

1 1679900234882 นางสาวรุ่งรัตน ์ ศรีประวติั ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีจดทะเบียนพาณิชย์ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0001/63 1
2 3679800139141 นางสุธาวรรณ์  บวัพรวน ค่าจา้งเหมาปฏิบติังาน ฝ่ายแผนงานและ 180,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0002/63 1
3 1679900279703 นางสาวศิริพร  หนุนกลาง ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีช่วยปฏิบติังานนิติกร 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0003/63 1
4 1103702323349 นางสาวอมรพิทกัษ ์ อินตะนยั ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้น 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0004/63 1
5 1670100159641 นางสาวปียานุช ค  าแสน ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้น 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0005/63 1
6 1679800191766 นางสาวกมลชนก  มิตรานนท์ ค่าจา้งเหมาบริการควบคุมดูแลสถานท่ี 180,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0007/63 1
7 1550500118578 นายธีรวฒัน ์ โกศิริ ค่าจา้งเหมาบริการดูแลการด าเนินการของ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0008/63 1
8 1679900357321 นายอุเทน เพชรสุก ค่าจา้งเหมาบริการดูแลการด าเนินการของ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0009/63 1
9 3670101230311 นายบญุเรือน  จ  านงคศ์รี ค่าจา้งเหมาบริการดูแลการด าเนินการของ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0010/63 1
10 1670100015401 นายเฉลียว  อ่ิมโภชน์ ค่าจา้งเหมาบริการดูแลการด าเนินการของ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0011/63 1
11 1679900241773 นายประพฒัน ์ เจริญไพบลูยล์าภ จา้งเหมาบริการดูแลการด าเนินการของ 9,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0012/63-1 1
12 3670200616691 นางวาริน  ฮาดแมน ค่าจา้งเหมาบริการดูแลการด าเนินการของ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0013/63 1
13 1562453891 ร้าน จ้ินเซง้พานิช โดย นายจกัรกฤษณ์  ตั้งไพศาล ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพฺ ์เดือน ตุลาคม 630.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0014/63 1
14 1670100165055 นางสาวจนัทนา  ทองงามข า ค่าจา้งเหมาบริการดูแลการด าเนินการของ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0015/63 1
15 1679900371693 นางสาวสุภาพร  อุปวงษ์ ค่าจา้งเหมาบริการดูแลการด าเนินการของ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0016/63 1
16 1679900213435 นางสาวประทมุพร  นิลเกิด ค่าจา้งเหมาบริการดูแลการด าเนินการของ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0017/63 1
17 3679900046152 นายสุรศกัด์ิ นิยมเพง็ ค่าจา้งเหมาบคุคลดูแลและรักษาทอ่และ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0018/63 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

1



ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน
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ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

18 3199800069538 นายสมนึก  เจริญศุภชยั ค่าจา้งเหมาบคุคลดูแลและรักษาทอ่และ
รางระบายน ้าภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0019/63 1

19 3670100822028 นายบญุมา  ฮาดแมน ค่าจา้งเหมาบคุคลดูแลและรักษาทอ่และ
รางระบายน ้าภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0020/63 1

20 นายชยัยศ  วรรณา ค่าจา้งเหมาบคุคลดูแลและรักษาทอ่และ
รางระบายน ้าภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0021/63 1

21 3679900040626 นายสมาน  นิยมเพง็ ค่าจา้งเหมาบคุคลดูแลและรักษาทอ่และ
รางระบายน ้าภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0022/63 1

22 3679900032186 นายเทียนชยั  ก่ิงภาพ ค่าจา้งเหมาบคุคลดูแลและรักษาทอ่และ
รางระบายน ้าภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0023/63 1

2



ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
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ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

23 1679900047136 นายอนุพงษ ์สิงหนาท ค่าจา้งเหมาบคุคลดูแลและรักษาทอ่และ
รางระบายน ้าภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0024/63 1

24 3679900028618 นายประพฒัน ์แกว้คง ค่าจา้งเหมาบคุคลดูแลและรักษาทอ่และ
รางระบายน ้าภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0025/63 1

25 3679900080881 นายยทุธนา  แกว้แกมทอง ค่าจา้งเหมาบริการเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน
ส านกัปลดัเทศบาล

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0027/63 1

26 Ms.Alex Noela S.R. de Leon ค่าจา้งเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ 275,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0028/63 1

27 3679800141072 นางศุภิสรา  ธรรมเจริญ ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0029/63 1

28 1670300155941 นางอมรพรรณ  ปิติลาภา ค่าจา้งเหมาครูจดัการศึกษาพิเศษ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0030/63 1

29 3679900082418 นางสาวจรินทร์พร ทองค า ค่าจา้งเหมาครูจดัการศึกษาพิเศษ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0031/63 1

30 3670100875326 นางเพญ็แข ช่วยเมืองปักษ์ ค่าจา้งเหมาครูจดัการศึกษาพิเศษ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0032/63 1

31 3670100495329 นางชาลิตา  นามวงษศ์รี ค่าจา้งเหมาครูจดัการศึกษาพิเศษ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0033/63 1

32 1679900350190 นางสาวสุชาดา  เพชรสารพรม ค่าจา้งเหมาครูจดัการศึกษาพิเศษ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0034/63 1
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33 1679900120658 นางสาวรสรินทร์  ขนุแกว้ ค่าจา้งเหมาครูจดัการศึกษาพิเศษ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0035/63 1

34 3679900141597 นางนนัทน์ภสั มุ่งมาตร ค่าจา้งเหมาครูจดัการเรียนการสอนระดบั
มธัยมศึกษา

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0037/63 1

35 1479900214221 นางสาวเพียงดาว  แกว้เรือง ค่าจา้งเหมาครูจดัการเรียนการสอนระดบั 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0038/63 1
36 3679900058151 นายวรเชษฐ  มณีโชติ ค่าจา้งเหมาครูจดัการเรียนการสอนระดบั

มธัยมศึกษา
108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0039/63 1

37 1670100136756 นางสาวภทัราภรณ์  ใจค า ค่าจา้งเหมาครูจดัการเรียนการสอนระดบั
มธัยมศึกษา

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0040/63 1

38 1101401202044 นางสาวจรรทราวรรณ เฉลยศิลป์ ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีศึกษานิเทศก ์กอง
การศึกษา

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0042/63 1

39 1679900263904 นางสาวเบญจวรรณ  รอดเท่ียง ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ กองการศึกษา
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์และงานโรงเรียน
ในสงักดัเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0043/63 1
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40 3670800105299 นางสาววรพร  เทพสถิตย์ ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ กองการศึกษา
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์และงานโรงเรียน
ในสงักดัเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0044/63 1

41 1679900365910 นายชชัพงศ ์ จนัผล ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีธุรการ กองการศึกษา
เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์และงานโรงเรียน
ในสงักดัเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0045/63 1

42 3679900121405 นางสาวพิมพใ์จ  สอาดโฉม ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุด 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0046/63 1

43 1679900307138 นายนฤเทพ แสงนก ค่าจา้งเหมาครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดนตรีไทย 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0047/63 1

44 1679900358352 นางสาวนฤมล  ขนุศรีธรรมรา ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 
กองการศึกษา

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0048/63 1

45 1102700474951 นางสาวณัฐพร  เทียนนาวา ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 
กองการศึกษา

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0049/63 1

46 1679900198819 นายวรฉัตร  นาคะรัตนกุล ค่าจา้งเหมาครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดนตรีไทย 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0050/63 1

47 1679900325101 นายวรรณรัตน ์ วดับญุเล้ียง ค่าจา้งเหมาครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดนตรี
สากล

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0051/63 1
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48 1309800220033 นายธนธนชั  บวันา ค่าจา้งเหมาครูจดัการเรียนการสอนระดบั
อนุบาลและประถมศึกษา

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0052/63 1

49 1679900358964 นางสาวดวงดาว  สร้อยอินทร์ ค่าจา้งเหมาครูจดัการเรียนการสอนระดบั
อนุบาลและประถมศึกษา

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0054/63 1

50 3679900167634 นางสาวศิริพร  กฤตยขจรสกุล ค่าจา้งเหมาบริการเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใน
ฝ่ายพฒันารายไดก้องคลงัเทศบาลเมือง
เพชรบรูณ์

108,000.00 01/10/2562 CNTR-0056/63 1

51 1679900292238 นางสาวปภสัสร บญุส่ง ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้น
เอกสารกองคลงัเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0057/63 1

52 1679900434105 นางสาวภคัจิรา  นาควนัดี ค่าจา้งเหมาบริการเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใน
ฝ่ายพฒันารายไดก้องคลงัเทศบาลเมือง
เพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0058/63 1

53 3679900001892 นายสมมาด  พ่ึงแกว้ ค่าจา้งเหมาบริการช่วยปฏิบติังานการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0059/63 1

6



ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

54 3679900037951 นายชุติพนธ์ นาคพิน ค่าจา้งเหมาบริการช่วยปฏิบติังานการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0060/63 1

55 1601100223072 นายฉัตรชยั  ทบัทาบ ค่าจา้งเหมาบริการช่วยปฏิบติังานการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0061/63 1

56 1679900273594 นายสุริยา  สรเดช ค่าจา้งเหมาบริการช่วยปฏิบติังานการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0062/63 1

57 1670100111486 นายเกรียงไกร  เพชรสุก ค่าจา้งเหมาบริการช่วยปฏิบติังานการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0063/63 1

58 1679900134110 นายสงกรานต ์ พระสี ค่าจา้งเหมาบริการช่วยปฏิบติังานการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0064/63 1

59 1679900476827 นายนธี  ขนุทอง ค่าจา้งเหมาบริการช่วยปฏิบติังานการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0065/63 1

60 3670100013081 นายอ านาจ  เด็ดแกว้ ค่าจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

54,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0067/63 1
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

61 3679900037609 นายสมศกัด์ิ  ขนุแกว้ ค่าจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

54,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0068/63 1

62 3670101305299 นายพร  หอมหวล ค่าจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

54,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0069/63 1

63 1679900302012 นายประเสริฐ  เกิดไทย ค่าจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

54,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0070/63 1

64 1679900258021 นายธนพล  แสงอินทร์ ค่าจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

54,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0071/63 1

65 5670190027849 นายชชัวาล ทะลิ ค่าจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

54,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0072/63 1

66 4259900001797 นายสมบรูณ์  ใหม่สุวรรณ์ คา้จา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณ
สวนสาธารณะหนองนารี โซนท่ี 7

18,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0073/63-1 1

67 3670100915395 นายสุชาติ ทองชุ่ม ค่าจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

54,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0074/63 1

68 3679900046985 นายเสกสรรค ์ นงนุช ค่าจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณ 54,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0075/63 1
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

69 1679900370034 นายนลธวชั  หอมหวล ค่าจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

54,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0078/63 1

70 1679900312051 นายวฒิุพงษ ์ หงษท์อง ค่าจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณ
สวนสาธารณะหนองนารี โซนท่ี 12

9,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0079/63-1 1

71 3650400230193 นายธนกร เขียวป้ัน ค่าจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

54,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0080/63 1

72 1679900279193 นายสนัติชยั จวนรุ่ง ค่าจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

54,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0081/63 1

73 3679900022351 นายอนุกูล  จนัทร์ตา ค่าจา้งเหมาปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

54,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0082/63 1

74 1361000200570 นางสาววรุวลัย ์อินทราชา ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานของกอง
สวสัดิการสงัคม

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0083/63 1

75 1679900237351 นายธีรยทุธ  โทนแกว้ ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานของกอง
สวสัดิการสงัคม

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0084/63 1

9



ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

76 1679800231156 นางสาวรดามณี อยูท่อง ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานของกอง
สวสัดิการสงัคม

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0085/63 1

77 1659900378876 นายบดินทร์  หิรัณยโ์ภไคย ปฏิบติังานเป็นวิทยากร บรรยาย ใหข้อ้มูล 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0087/63-2 1
78 1509901053955 นายอษัฎา บญุพฒัน์ ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานหอ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0088/63 1
79 5670190027857 นางสาววรกานต ์ ทะลิ จา้งเหมาปฏิบติังานเป็นพนกังานขบั 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0089/63-1 1
80 3650200375961 นางรัตนา  รินยา จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานเป็นวิทยากร 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0090/63-1 1
81 1679900121654 นายธงชยั  ทองมาก จา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดูแล 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0091/63-1 1
82 5670500092716 นายพรมมา  สุขศรี ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานรักษา 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0092/63 1
83 1639900161893 นางสาวเยาวลกัษณ์ เวชคง ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานท่ีหอภูมิ

ปัญญาและวิถีชาวบา้นเพชรบรูณ์ และหอ
เกียรติยศเพชรบรุะ

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0095/63 1

84 1679900246601 นางสาวกรรวี  ชอบธรรม ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0096/63 1
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

85 3679900131575 นางฉวี  รอดเรือง ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0097/63 1

86 1679900373220 นายณรงคศ์กัด์ิ  อ่อนค า ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0098/63 1

87 3679900145355 นางสาวดวงสมร  น่ิมนวล ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0101/63 1

88 3679900174479 นางแดง  หุ่นทอง ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0102/63 1

89 3679900027352 นางสาวแดง  สะอาดเมือง ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0103/63 1
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

90 3679900032275 นางสาวนนัทิดา  เสาองค์ ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0104/63 1

91 3679900172255 นางบวัหลนั ค  าหีบ ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0105/63 1

92 3679900225812 นางร าพรวน ส ารองพนัธ์ ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0107/63 1

93 1670800112434 นางสาววนัวิสา  แกว้อินทร์ ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0108/63 1

94 3679900084071 นายวินยั  บญุเนตร์ ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0109/63 1

12



ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

95 3679900120514 นายสมบติั  จนัทสาน ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0110/63 1

96 3670100214613 นายสมบติั  อ  ่าศรีเวียง ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0111/63 1

97 3200600230352 นายสายหยดุ  พิสวาส ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0112/63 1

98 3679900069900 นายหล ่า  ดีชะดา ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0113/63 1

99 3679900029924 นายพรทิพย ์ หุ่นทอง ค่าจา้งเหมาบริการ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0114/63 1

100 3679900232347 นางสมจิตร  ขนุทอง รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 108,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0115/63 1

13



ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

101 3679900212052 นายประสิทธ์ิ  ทองใหญ่ โครงการจา้งเหมาปฏิบติังานดา้น
สาธารณสุข

138,000.00 1 ต.ค. 62 CNTR-0116/63 1

102 3679900142275 นางเขม็ขาว เขตวาณิชย์ ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้น
เอกสารกองคลงัเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

107,130.00 3 ต.ค. 62 CNTR-0119/63 1

103 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 2,000.00 7 ต.ค. 62 CNTR-0123/63 1

104 1679900035286 ร้าน ที วาย อิงเจท  โดยนายธีรยทุธ  บญุเรือง โครงการตกับาตรเทโวร่วมกบัวดัประตู 3,960.00 7 ต.ค. 62 CNTR-0124/63 1
105 3670100017401 ร้านชิวอาร์ท กราฟฟิคดีไซด ์โดย นางสาวกวิสรา 

 สงัเกตุดี
โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระ
เกียรติร่วมกบัวดัพระแกว้

3,000.00 7 ต.ค. 62 CNTR-0125/63 1

106 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 4,500.00 7 ต.ค. 62 CNTR-0126/63 1

107 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 4,000.00 7 ต.ค. 62 CNTR-0127/63 1

108 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 3,000.00 10 ต.ค. 62 CNTR-0135/63 1

109 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 4,000.00 10 ต.ค. 62 CNTR-0136/63 1

110 3501100060511 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย พรมต๊ิบ จา้งเหมาซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถตู้
โรงเรียน จ านวน 4 รายการ

4,750.00 11 ต.ค. 62 CNTR-0137/63 1

14



ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

111 3670301233976 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล เอมพิณ กิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษรั์กษาไว ้ซ่ึงชาติ
 ศาสนา พระมหากษตัริย ์อนัเป็นท่ียดึ
เหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

4,896.00 16/10/2562 CNTR-0138/63 1

112 3679900159879 นางสาวทรรศนีย ์ เจริญสุข กิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษรั์กษาไว ้ซ่ึงชาติ
 ศาสนา พระมหากษตัริย ์อนัเป็นท่ียดึ
เหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

4,000.00 16 ต.ค. 62 CNTR-0139/63 1

113 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 400.00 17 ต.ค. 62 CNTR-0142/63 1

114 3570101251688 ร้านสินชยั ไอที โดย นายสินชยั  ทา้วโยธา วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ 4,950.00 18 ต.ค. 62 CNTR-0143/63 1

115 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 3,000.00 18 ต.ค. 62 CNTR-0144/63 1

116 673535000399 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอส วี ดี คอมพิวเตอร์ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ  านวน  1  
รายการ

450.00 21 ต.ค. 62 CNTR-0145/63 1

15



ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

117 3670101080505 นายวรวฒิุ  จนัแปลง กิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษรั์กษาไว ้ซ่ึงชาติ
 ศาสนา พระมหากษตัริย ์อนัเป็นท่ียดึ
เหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

2,000.00 21 ต.ค. 62 CNTR-0147/63 1

118 3679900159879 นางสาวทรรศนีย ์ เจริญสุข กิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษรั์กษาไว ้ซ่ึงชาติ
 ศาสนา พระมหากษตัริย ์อนัเป็นท่ียดึ
เหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

3,000.00 21 ต.ค. 62 CNTR-0148/63 1

119 3530900064099 เพ่ือนมีเดีย โดย นางวงเดือน สอนสุวรรณ์ ค่าจา้งเหมาบริการ 4,640.00 22 ต.ค. 62 CNTR-0149/63 1

120 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 4,000.00 22 ต.ค. 62 CNTR-0151/63 1

121 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 3,000.00 24 ต.ค. 62 CNTR-0153/63 1

122 1679900318938 นายสุพศิน สุขเสถียร ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานอุทยาน
วิทยาศาสตร์หนองนารี

99,000.00 29 ต.ค. 62 CNTR-0154/63 1

123 1679900277972 นางสาวสุทิศา  สุวรรณชาติ ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานอุทยาน
วิทยาศาสตร์หนองนารี

99,000.00 29 ต.ค. 62 CNTR-0155/63 1

16



ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

124 1679900309157 นายณรงคศ์กัด์ิ  นอ้ยสงัวาล ค่าจา้งเหมาบริการช่วยปฏิบติังานการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

99,000.00 29 ต.ค. 62 CNTR-0157/63 1

125 1679900349167 นางสาวณัฐณิชา  โควป้ระเสริฐ ค่าจา้งเหมาบคุคลช่วยปฏิบติังานฝ่าย
บริการสาธารณสุข

99,000.00 29 ต.ค. 62 CNTR-0159/63 1

126 1679900236508 นายอุษณกร หลวงนิหาร ค่าจา้งเหมาเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานท่ีหอภูมิ
ปัญญาและวิถีชาวบา้นเพชรบรูณ์ และหอ
เกียรติยศเพชรบรุะ

99,000.00 29 ต.ค. 62 CNTR-0160/63 1

127 991012386025 Mr.DONALD MALAGAMBA ค่าจา้งเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ 275,000.00 30 ต.ค. 62 CNTR-0162/63 1

128 1562453891 ร้าน จ้ินเซง้พานิช โดย นายจกัรกฤษณ์  ตั้งไพศาล
กิจ

ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพ ์เดือน พฤศจิกายน  
2562

630.00 31 ต.ค. 62 CNTR-0174/63 1

129 673535000399 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอส วี ดี คอมพิวเตอร์ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ  านวน  1  
รายการ

2,000.00 4 พ.ย. 62 CNTR-0179/63 1

130 3720800106138 ออยลเ์ซอร์วิส  โดย นายสมคิด  อุดมผล จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,800.00 4 พ.ย. 62 CNTR-0180/63 1

131 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 1,500.00 4 พ.ย. 62 CNTR-0181/63 1

132 675560000757 บริษทั ต.สหยนตม์อเตอร์เพชรบรูณ์ จ  ากดั วสัดุก่อสร้าง จ  านวน 2 รายการ 2,260.00 4 พ.ย. 62 CNTR-0182/63 1

17



ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

133 675558000532 บริษทั โปรซีเคียว พรีเม่ียม จ ากดั ซ่อมจอ LED ทีวี 24 น้ิว หมายเลขครุภณัฑ์
 444/59/0020 จ านวน 1 งาน

1,900.00 5 พ.ย. 62 CNTR-0183/63 1

134 1679900121409 นายพงษศ์กัด์ิ  โพลง้สกุล ค่าจา้งเหมาบคุคลช่วยปฏิบติังานวิศกรรม
โยธาของกองช่าง

73,000.00 5 พ.ย. 62 CNTR-0184/63 1

135 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ กิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษรั์กษาไว ้ซ่ึงชาติ
 ศาสนา พระมหากษตัริย ์อนัเป็นท่ียดึ
เหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

1,725.00 5 พ.ย. 62 CNTR-0188/63 1

136 3679900159879 นางสาวทรรศนีย ์ เจริญสุข กิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษรั์กษาไว ้ซ่ึงชาติ
 ศาสนา พระมหากษตัริย ์อนัเป็นท่ียดึ
เหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

3,500.00 5 พ.ย. 62 CNTR-0189/63 1

137 3601000542598 เบน็ซ์ก๊อปป้ี โดย นายวีระ แสงโพธ์ิ ค่าจา้งเหมาบริการ 4,915.00 6 พ.ย. 62 CNTR-0196/63 1

138 1749900357037 ธิงค ์ไอเดีย โดย  นางสาวจิตราภทัรณ์  สาขนุทด ค่าจา้งเหมาบริการ 4,380.00 6 พ.ย. 62 CNTR-0200/63 1

139 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 2,000.00 8 พ.ย. 62 CNTR-0205/63 1
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

140 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมา 3,000.00 8 พ.ย. 62 CNTR-0206/63 1

141 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 4,500.00 8 พ.ย. 62 CNTR-0207/63 1

142 673537000515 หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนดอิ์เล็คตริค จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  จ  านวน  1  
รายการ

1,800.00 8 พ.ย. 62 CNTR-0209/63 1

143 3640400229918 พสิษฐ์พรรณไม ้ โดย นายพสิษฐ์  เบิกพฤกษา จดัซ้ือวสัดุการเกษตร  จ  านวน  10  รายการ 2,550.00 8 พ.ย. 62 CNTR-0210/63 1

144 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ วสัดุงานบา้นงานครัว จ  านวน 4 รายการ 4,784.00 11 พ.ย. 62 CNTR-0211/63 1

145 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ โครงการควบคุมและป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้ ภายใตโ้ครงการสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระ
ราชปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระ
เจา้นอ้งนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์
 อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน 
วรขตัติยราชนารี

1,025.00 13 พ.ย. 62 CNTR-0219/63 1

146 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ โครงการเยาวชนเทศบาลรู้ทนัโรคเอดส์ 4,754.00 13 พ.ย. 62 CNTR-0220/63 1
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

147 3670100017401 ร้านชิวอาร์ท กราฟฟิคดีไซด ์โดย นางสาวกวิสรา 
 สงัเกตุดี

โครงการเยาวชนเทศบาลรู้ทนัโรคเอดส์ 3,000.00 13 พ.ย. 62 CNTR-0221/63 1

148 1679900102552 นางสาวทิชากร  ตะกิมนอก ค่าอาหารรับรองการประชุม
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลเมือง
เพชรบรูณ์ คร้ังท่ี 4/2562 ในวนัศุกร์ท่ี 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา 10.0๐ น. ณ
 หอ้งประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมือง
เพชรบรูณ์

4,725.00 13 พ.ย. 62 CNTR-0224/63 1

149 675554000392 บริษทั บสูท ์ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ จ  ากดั จดัซ้ือน ้าด่ืม ขนาด 600 ml จ านวน 24 แพค็ 1,412.40 15 พ.ย. 62 CNTR-0230/63 1

150 3720800106138 ออยลเ์ซอร์วิส  โดย นายสมคิด  อุดมผล ซ่อมแซมเคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้อ่อน  
หมายเลขครุภนัฑ ์092/51/0005

3,830.00 15 พ.ย. 62 CNTR-0231/63 1

151 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 1,500.00 15 พ.ย. 62 CNTR-0232/63 1

152 1670300113342 นายเทวฤทธ์ิ  สีอ่อน ซ่อมแซมรถยนต ์บต 6728 พช รหสั
ครุภณัฑ ์002/41/0020

4,950.00 18 พ.ย. 62 CNTR-0233/63 1
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

153 675558000532 บริษทั โปรซีเคียว พรีเม่ียม จ ากดั จดัซ้ือแบตเตอร่ีกลอ้งถ่ายรูป Nikon 
หมายเลขครุภณัฑ ์452/59/0133

4,400.00 18 พ.ย. 62 CNTR-0234/63 1

154 673537000515 หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนดอิ์เล็คตริค วสัดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 3,800.00 18 พ.ย. 62 CNTR-0235/63 1

155 3601000542598 เบน็ซ์ก๊อปป้ี โดย นายวีระ แสงโพธ์ิ ค่าจา้งเหมาบริการ 4,500.00 18 พ.ย. 62 CNTR-0236/63 1

156 5670700079730 สมุห์การช่าง โดย นายธรรมรัตน ์ เพชรอุดม ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 5 
รายการ(ตามรายละเอียดแนบทา้ย)

3,800.00 18 พ.ย. 62 CNTR-0237/63 1

157 3570101251688 ร้านสินชยั ไอที โดย นายสินชยั  ทา้วโยธา จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ตวัรับสญัญาณ 
Wifi

2,500.00 20 พ.ย. 62 CNTR-0241/63 1

158 3679900190563 ร้าน ช.สินเจริญดี โดย นายปราโมทย ์ศรีสุขมุชยั ค่าจา้งเหมาบริการ 4,532.00 20 พ.ย. 62 CNTR-0242/63 1

159 3670100226182 นายเกษมสนัต์ิ  จนัทร์แสง ค่าจา้งเหมาบริการ 4,800.00 20 พ.ย. 62 CNTR-0245/63 1

160 673560001891 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั รุ่งเจริญวสัดุภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ  านวน 5 รายการ 2,635.00 21 พ.ย. 62 CNTR-0247/63 1

161 3501100060511 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย พรมต๊ิบ จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์
ของกองการศึกษา จ านวน 5 รายการ

3,650.00 21 พ.ย. 62 CNTR-0248/63 1

162 673537000515 หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนดอิ์เล็คตริค วสัดุส านกังาน จ านวน 2 รายการ 3,752.00 22 พ.ย. 62 CNTR-0250/63 1
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

163 3670301233976 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล เอมพิณ กิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษรั์กษาไว ้ซ่ึงชาติ
 ศาสนา พระมหากษตัริย ์อนัเป็นท่ียดึ
เหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

2,232.00 22 พ.ย. 62 CNTR-0253/63 1

164 3679900159879 นางสาวทรรศนีย ์ เจริญสุข กิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษรั์กษาไว ้ซ่ึงชาติ
 ศาสนา พระมหากษตัริย ์อนัเป็นท่ียดึ
เหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

2,000.00 22 พ.ย. 62 CNTR-0254/63 1

165 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 400.00 25/11/2562 CNTR-0255/63 1

166 3660500576547 นายอ าพล พกุเกิด โครงการเยาวชนเทศบาลรู้ทนัโรคเอดส์ 2,000.00 26 พ.ย. 62 CNTR-0257/63 1

167 1679900407043 นายกุลเดช  ประเสริฐสิน ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

90,000.00 26 พ.ย. 62 CNTR-0259/63 1
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

168 1130600098475 นายคุณาวธุ  จงเหล็ก ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

90,000.00 26 พ.ย. 62 CNTR-0260/63 1

169 3679900079263 นายกฤษณะ  เจริญรักษ์ ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

90,000.00 26 พ.ย. 62 CNTR-0261/63 1

170 3670100213790 นายสายนั  ม่วงเล็ก ค่าจา้งเหมาบคุคลท าความสะอาดชุมชน
และสถานท่ีสาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบรูณ์

90,000.00 26 พ.ย. 62 CNTR-0262/63 1

171 3120100069162 ส าเนียงอีเล็คทริค  โดย  นายกฤษณ์  ร้อยทอง ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศกองสวสัดิการ
สงัคม หมายเลขครุภณัฑ ์๔๒๐/๕๖/๐๑๑๔

3,050.00 27 พ.ย. 62 CNTR-0265/63 1

172 3411000015611 เวิลด ์ซอคเกอร์ โดย นางปรานี สิทธิโชติ โครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์ 
(ตา้นยาเสพติด) (กองสวสัดิการสงัคม)

4,500.00 27 พ.ย. 62 CNTR-0266/63 1

173 673553000222 หจก.จิตติศึกษาภณัฑ์ ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 รายการ 800.00 29 พ.ย. 62 CNTR-0272/63 1
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

174 1562453891 ร้าน จ้ินเซง้พานิช โดย นายจกัรกฤษณ์  ตั้งไพศาล
กิจ

ค่าจด้ซ้ือหนงัสือพิมพป์ระจ าเดือน 
ธนัวาคม

540.00 2 ธ.ค. 62 CNTR-0276/63 1

175 3670100017401 ร้านชิวอาร์ท กราฟฟิคดีไซด ์โดย นางสาวกวิสรา 
 สงัเกตุดี

ค่าจา้งเหมา 4,410.00 3 ธ.ค. 62 CNTR-0277/63 1

176 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ โครงการฝึกซอ้มแผนการดบัเพลิงและ
การกูชี้พกูภ้ยั

700.00 3 ธ.ค. 62 CNTR-0278/63 1

177 3670101268822 ร้านองครักษ ์ เคมีภณัฑ ์โดย นางกฤติยา  รักอยู่ โครงการฝึกซอ้มแผนการดบัเพลิงและ
การกูชี้พกูภ้ยั

4,400.00 3 ธ.ค. 62 CNTR-0279/63 1

178 3670101302982 ร้าน บี เฟรนด ์โดย นางสาวนงลกัษณ์ อ่องยิง่ โครงการฝึกซอ้มแผนการดบัเพลิงและ
การกูชี้พกูภ้ยั

1,882.00 3 ธ.ค. 62 CNTR-0280/63 1

179 3510200331574 ร้านนนทแ์ก๊ส โดย นางขวญัฤทยั โฆษิตานนท์ โครงการฝึกซอ้มแผนการดบัเพลิงและ
การกูชี้พกูภ้ยั

1,800.00 3 ธ.ค. 62 CNTR-0281/63 1

180 3670301233976 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล เอมพิณ โครงการฝึกซอ้มแผนการดบัเพลิงและ
การกูชี้พกูภ้ยั

1,200.00 3 ธ.ค. 62 CNTR-0282/63 1

181 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 3,488.00 3 ธ.ค. 62 CNTR-0284/63 1
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

182 673535000399 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอส วี ดี คอมพิวเตอร์ วสัดุส านกังาน จ านวน 1 รายการ 
(เคร่ืองเลเซอร์มือถือเคร่ืองวดัเมตร)

2,250.00 3 ธ.ค. 62 CNTR-0286/63 1

183 673553000222 หจก.จิตติศึกษาภณัฑ์ ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 4 รายการ 2,500.00 4 ธ.ค. 62 CNTR-0291/63 1

184 3660100098753 นายทศันช์ยั เกิดแกว้ โครงการค่าใชจ่้ายการสร้างภูมิคุม้กนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

1,500.00 4 ธ.ค. 62 CNTR-0293/63 1

185 3679900211447 นายอ านาจ ยปุานนัท์ โครงการค่าใชจ่้ายการสร้างภูมิคุม้กนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

2,500.00 4 ธ.ค. 62 CNTR-0294/63 1

186 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ วสัดุก่อสร้าง  จ  านวน  1  รายการ 1,560.00 4 ธ.ค. 62 CNTR-0302/63 1

187 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งประเทศไทย 
ระดบัภาคเหนือ และระดบัประเทศ (กอง
การศึกษา)

2,121.00 4 ธ.ค. 62 CNTR-0305/63 1

188 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ โครงการค่าใชจ่้ายการสร้างภูมิคุม้กนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

1,620.00 6 ธ.ค. 62 CNTR-0306/63 1
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

189 3530900064099 เพ่ือนมีเดีย โดย นางวงเดือน สอนสุวรรณ์ โครงการค่าใชจ่้ายการสร้างภูมิคุม้กนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

600.00 11 ธ.ค. 62 CNTR-0309/63 1

190 673531000050 หจก. น ้าแขง็อนามยัไพศาล โครงการค่าใชจ่้ายการสร้างภูมิคุม้กนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

1,195.00 11 ธ.ค. 62 CNTR-0310/63 1

191 673555001013 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ก.กสิกิจเพชรบรุะ วสัดุก่อสร้าง (ปนูขาวโดโลไมท)์ จ านวน 
1 รายการ

4,000.00 11 ธ.ค. 62 CNTR-0311/63 1

192 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 3,000.00 12 ธ.ค. 62 CNTR-0314/63 1

193 3570101251688 ร้านสินชยั ไอที โดย นายสินชยั  ทา้วโยธา วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ 4,950.00 13 ธ.ค. 62 CNTR-0318/63 1

194 3670100060870 อพัทยู ูโดย นายปิลนัธน ์ ตญัตระกูล จดัซ้ือพระบรมฉายาลกัษณ์  
พระบาทสมเด็จเจา้อยูห่วั  และสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ  พระบรมราชินี  พร้อม
กรอบรูป  จ  านวน  2  รูป

4,500.00 16 ธ.ค. 62 CNTR-0320/63 1

195 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ  านวน  9  
รายการ(ตามเอกสารแนบ)

5,000.00 16 ธ.ค. 62 CNTR-0321/63 1
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

196 673559000348 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั สญัญลกัษณ์กระจก - อลูมิเนียม จดัจา้งเปล่ียนกลอนประตูอลูมิเนียมบาน
สวิง

2,400.00 16 ธ.ค. 62 CNTR-0325/63 1

197 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัวยาขดัพ้ืนข้ีผ้ึง 1,650.00 16 ธ.ค. 62 CNTR-0326/63 1

198 3679900097229 ร้านเฉลิมพลเคหะภณัฑ ์ โดย  นางสาวสมศรี  
พิบลูยม์ณี

จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ  านวน  2  รายการ 690.00 19 ธ.ค. 62 CNTR-0334/63 1

199 3670301233976 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล เอมพิณ โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
การจราจรในช่วงเทศกาล

900.00 20 ธ.ค. 62 CNTR-0335/63 1

200 3510200331574 ร้านนนทแ์ก๊ส โดย นางขวญัฤทยั โฆษิตานนท์ โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทาง
การจราจรในช่วงเทศกาล

3,660.00 20/12/2562 CNTR-0336/63 1

201 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 3,000.00 20 ธ.ค. 62 CNTR-0338/63 1

202 673535000399 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอส วี ดี คอมพิวเตอร์ จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกอง
การศึกษา รหสัครุภณัฑ ์ 416/56/0174        
         จ  านวน 1 เคร่ืองและเคร่ืองปร๊ินเตอร์ 
 รหสัครุภณัฑ ์416/55/0165 จ านวน 1  
เคร่ือง

1,100.00 20 ธ.ค. 62 CNTR-0340/63 1
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

203 3670400139056 นายนพดล กิตติวิโรจน์ โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

4,500.00 20 ธ.ค. 62 CNTR-0341/63 1

204 3670301233976 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล เอมพิณ โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

1,800.00 20 ธ.ค. 62 CNTR-0342/63 1

205 1679900314231 นายเมธสั สิงห์สกุลรัตน์ โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

1,750.00 20 ธ.ค. 62 CNTR-0343/63 1

206 675554000392 บริษทั บสูท ์ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ จ  ากดั กิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษรั์กษาไว ้ซ่ึงชาติ
 ศาสนา พระมหากษตัริย ์อนัเป็นท่ียดึ
เหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

1,203.75 20 ธ.ค. 62 CNTR-0344/63 1
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

207 3670100017401 ร้านชิวอาร์ท กราฟฟิคดีไซด ์โดย นางสาวกวิสรา 
 สงัเกตุดี

โครงการควบคุมและป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้ดว้ยการท าหมนั ภายใตโ้ครงการ
สตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนขับา้ ตามพระราชปณิธาน 
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้นอ้งนาง
เธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติย
ราชนารี

1,200.00 23 ธ.ค. 62 CNTR-0345/63 1

208 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ โครงการควบคุมและป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้ดว้ยการท าหมนั ภายใตโ้ครงการ
สตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนขับา้ ตามพระราชปณิธาน 
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้นอ้งนาง
เธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติย
ราชนารี

1,846.00 23 ธ.ค. 62 CNTR-0346/63 1

209 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 4,500.00 23 ธ.ค. 62 CNTR-0347/63 1

29



ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

210 3679900140345 นางปราณี  เจริญสุข กิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษรั์กษาไว ้ซ่ึงชาติ
 ศาสนา พระมหากษตัริย ์อนัเป็นท่ียดึ
เหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

4,110.00 23 ธ.ค. 62 CNTR-0348/63 1

211 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว  งานบวริหาร
ทัว่ไปกองสาธารณสุขฯ

4,445.00 24 ธ.ค. 62 CNTR-0350/63 1

212 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ วสัดุส านกังานจ านวน ๗ รายการ 2,532.00 24 ธ.ค. 62 CNTR-0352/63 1

213 3670301233976 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล เอมพิณ ค่าจา้งเหมาบริการ 1,200.00 25/12/2562 CNTR-0353/63 1

214 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 2,154.00 25 ธ.ค. 62 CNTR-0355/63 1

215 5650600046180 ร้าน 999 ดีไซน ์โดย นางสาวปิยะลกัษณ์ ฝ้ันขดั ค่าจา้งเหมา 4,980.00 25 ธ.ค. 62 CNTR-0357/63 1

216 3660100098753 นายทศันช์ยั เกิดแกว้ โครงการจดังานวนัข้ึนปีใหม่ 4,200.00 26 ธ.ค. 62 CNTR-0360/63 1

217 994000508425 สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ .
เพชรบรูณ์

ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

60,000.00 1 ต.ค. 62 2/2563(CNTR-0099/63) 4

218 673556000045 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไดมอนดเ์วฟ เรดิโอ ค่าจา้งเหมาประชาสมัพนัธ์ผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

99,600.00 1 ต.ค. 62 1/2563(CNTR-0100/63) 4

30



ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

219 675554000392 บริษทั บสูท ์ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ จ  ากดั จดัซ้ือน ้าด่ืม 5,350.00 2 ต.ค. 62 003/2563(CNTR-0118/63) 4

220 675537000185 บริษทั สยามนิสสนั เพชรบรูณ์ จ  ากดั รถบรรทกุ (ดีเซล), หลงัคารถบรรทกุ 
ขนาด 1 ตนั

511,000.00 2 ต.ค. 62 25/2562(CNTR-0117/63) 4

221 1670400093076 นายธานินทร์  กลางธานินทร์ โครงการสินคา้ชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง 126,000.00 3 ต.ค. 62 2/2563(CNTR-0121/63) 4

222 3670400139056 นายนพดล กิตติวิโรจน์ โครงการสินคา้ชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง 189,000.00 3 ต.ค. 62 1/2563(CNTR-0122/63) 4

223 3670101080505 เอ็ม.ดี.อิเล็คทรอนิคส์ โดย นายวรวฒิุ  จนัแปลง โครงการสินคา้ชุมชนสู่ถนนคนพอเพียง 132,000.00 3 ต.ค. 62 3/2563(CNTR-0120/63) 4

224 1679900212692 นายธนภทัร  อุตแกว้ โครงการตกับาตรเทโวร่วมกบัวดัประตู
ดาว

6,000.00 9 ต.ค. 62 กศ.3/2563(CNTR-0130/63) 4

225 1679900279916 นายพิภชั  ปานแกว้ โครงการตกับาตรเทโวร่วมกบัวดัประตู
ดาว

10,000.00 9 ต.ค. 62 กศ.5/2563(CNTR-0132/63) 4

226 1411000070616 แนนสปอร์ต โดย นางสาวพชัรี  คุณบวัลา โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งประเทศไทย 
ระดบัภาคเหนือ และระดบัประเทศ (กอง
การศึกษา)

24,830.00 9 ต.ค. 62 กศ.2/2563(CNTR-0129/63) 4

31



ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

227 655506000035 บริษทั  เพชรประเสริฐ  จ  ากดั โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งประเทศไทย 
ระดบัภาคเหนือ และระดบัประเทศ (กอง
การศึกษา)

36,000.00 9 ต.ค. 62 กศ.2/2563(CNTR-0131/63) 4

228 3670100017401 ร้านชิวอาร์ท กราฟฟิคดีไซด ์โดย นางสาวกวิสรา 
 สงัเกตุดี

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระ
เกียรติร่วมกบัวดัพระแกว้

19,755.00 9 ต.ค. 62 กศ.1/2563(CNTR-0134/63) 4

229 3411000015611 เวิลด ์ซอคเกอร์ โดย นางปรานี สิทธิโชติ โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งประเทศไทย 
ระดบัภาคเหนือ และระดบัประเทศ (กอง
การศึกษา)

62,490.00 9 ต.ค. 62 กศ.1/2563(CNTR-0133/63) 4

230 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งประเทศไทย 
ระดบัภาคเหนือ และระดบัประเทศ (กอง
การศึกษา)

7,980.00 9 ต.ค. 62 กศ.3/2563(CNTR-0128/63) 4

231 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 10,000.00 17 ต.ค. 62 4/2563(CNTR-0141/63) 4

32



ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

232 นายกนัยา  อ่ิมสมบติั โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระ
เกียรติร่วมกบัวดัพระแกว้

70,000.00 21 ต.ค. 62 กศ.4/2563(CNTR-0146/63) 4

233 3679900159879 นางสาวทรรศนีย ์ เจริญสุข กิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษรั์กษาไว ้ซ่ึงชาติ
 ศาสนา พระมหากษตัริย ์อนัเป็นท่ียดึ
เหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

6,000.00 22 ต.ค. 62 6/2563(CNTR-0152/63) 4

234 3570101251688 ร้านสินชยั ไอที โดย นายสินชยั  ทา้วโยธา จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์จ านวน 4 รายการ 22,600.00 22 ต.ค. 62 5/2563(CNTR-0150/63) 4

235 3250500199470 นายปรีชา ศรีเรืองฤทธ์ิ ค่าจา้งเหมาบคุคลภายนอกจดัท าขอ้มูล
และรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา

30,000.00 30 ต.ค. 62 9/2563(CNTR-0172/63) 4

236 3670100107787 ร้านดาวสุ่มไก่ โดย นายหนุ่ม อินทร์ช่วย จดัซ้ือวสัดุก่อสร้างจ านวน 1 รายการ 9,100.00 30 ต.ค. 62 8/25963(CNTR-0170/63) 4

237 675534000125 บริษทั บณุยเกียรติ ไอศกรีม จ ากดั จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) 4,788,978.00 31 ต.ค. 62 กศ. 1/2563(CNTR-0175/63) 4

238 673557000278 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ไทยทองดีการเกษตร จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 13 รายการ 79,980.00 31 ต.ค. 62 10/2563(CNTR-0173/63) 4

239 3679900064622 เจ่ียไต่เฮง  โดย  นายกิตติพงศ ์ เพชระบรูณิน จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,840.00 1 พ.ย. 62 11/2563(CNTR-0176/63) 4

33



ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

240 1679900314231 นายเมธสั สิงห์สกุลรัตน์ จา้งเหมาจดัท าอาหารวา่ง อาหาร และ
เคร่ืองด่ืม

21,000.00 1 พ.ย. 62 7/2563(CNTR-0177/63) 4

241 675554000392 บริษทั บสูท ์ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ จ  ากดั จดัซ้ือน ้าด่ืมประจ าเดือนพฤศจิกายน 5,350.00 1 พ.ย. 62 12/2563(CNTR-0178/63) 4

242 3101500705512 นิธิวชัร์เทรดด้ิง โดย นายนิธิวชัร์  อภินนัทานุวฒัน์ จดัซ้ือวสัดุซ่อมแซมผิวจราจร ถนนในเขต
เทศบาล

177,100.00 5 พ.ย. 62 13/2563(CNTR-0185/63) 4

243 3670301233976 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล เอมพิณ กิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษรั์กษาไว ้ซ่ึงชาติ
 ศาสนา พระมหากษตัริย ์อนัเป็นท่ียดึ
เหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

18,000.00 5 พ.ย. 62 15/2563(CNTR-0191/63) 4

244 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ จดัซ้ือบนัไดอลูมิเนียม 5,850.00 5 พ.ย. 62 14/2563(CNTR-0190/63) 4

245 3670400139056 นายนพดล กิตติวิโรจน์ กิจกรรมอนัเป็นการพิทกัษรั์กษาไว ้ซ่ึงชาติ
 ศาสนา พระมหากษตัริย ์อนัเป็นท่ียดึ
เหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

9,000.00 6 พ.ย. 62 19/2563(CNTR-0198/63) 4

246 1679900151448 พรอะไหล่ยนต ์โดย นางสาวพรทิพย ์ นวลแกว้ จา้งซ่อมแซมรถยนตก์องคลงั 27,400.00 6 พ.ย. 62 16/2563(CNTR-0192/63) 4
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247 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 7,892.00 6 พ.ย. 62 กศ.4/2563(CNTR-0199/63) 4

248 673553000044 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรประดบัยนต์ จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนตื
ส่วนกลาง นก 1188

8,500.00 6 พ.ย. 62 15/2563(CNTR-0197/63) 4

249 3700500551705 เจริญ สุด สุุด โดย  นายวรัชญ ์ บญุแกว้ โครงการควบคุมและป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก

132,000.00 7 พ.ย. 62 21/2562(CNTR-0202/63) 4

250 3679900067397 นายสญัญา วรปัญญา โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 98,600.00 7 พ.ย. 62 กศ 7/2563(CNTR-0204/63) 4

251 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 22 รายการ 11,205.00 7 พ.ย. 62 20/2563(CNTR-0201/63) 4

252 673560001646 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ยางยนต์ จดัซ้ือยางรถยนต์ 20,000.00 7 พ.ย. 62 22/2563(CNTR-0203/63) 4

253 3670100826163 นายวิชยั   กระอิม จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 29,800.00 8 พ.ย. 62 23/2563(CNTR-0208/63) 4

254 3601000542598 เบน็ซ์ก๊อปป้ี โดย นายวีระ แสงโพธ์ิ ค่าจา้งเหมาบริการ 15,000.00 11 พ.ย. 62 24/2563(CNTR-0212/63) 4

255 1679900151448 พรอะไหล่ยนต ์โดย นางสาวพรทิพย ์ นวลแกว้ จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ  านวน 
8 รายการ

88,200.00 12 พ.ย. 62 25/2563(CNTR-0218/63) 4
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256 673537000515 หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนดอิ์เล็คตริค เกา้อ้ีส าหรับเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน, ตู้
ล้ินชกัเก็บเอกสาร ชนิด 2 ล้ินชกั, โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ฯ, โต๊ะท างานส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานฯ

13,590.00 12 พ.ย. 62 1/2563(CNTR-0213/63) 4

257 673537000515 หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนดอิ์เล็คตริค 1.โต๊ะท างาน, 2.โต๊ะต่อเขา้มุม, 3.โต๊ะ
คอมพิวเตอร์, 4.ฐานรอง CPU, 5.ตูล้ิ้นชกั 
แบบ 3 ล้ินชกั, 6.เกา้อ้ีส าหรับอ านวยการ 
(ระดบัตน้)

31,700.00 12 พ.ย. 62 1/2563(CNTR-0214/63) 4

258 673537000515 หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนดอิ์เล็คตริค เกา้อ้ีส าหรับเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน 8,370.00 12 พ.ย. 62 1/2563(CNTR-0215/63) 4

259 673537000515 หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนดอิ์เล็คตริค ตูเ้หล็ก แบบ 2 บาน 11,000.00 12 พ.ย. 62 1/2563(CNTR-0216/63) 4

260 673537000515 หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนดอิ์เล็คตริค เกา้อ้ีส าหรับเจา้หนา้ท่ี, เกา้อ้ีส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน, ตูไ้มเ้ก็บเอกสาร 
(ทรงเต้ีย), ตูไ้มเ้ก็บเอกสาร (ทรงสูง), ตู้
เหล็กเก็บเอกสาร (ชนิด 40 ช่อง), โต๊ะ
ท างานรูปตวัแอล (L)

83,700.00 12 พ.ย. 62 1/2563(CNTR-0217/63) 4
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261 673548000970 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทีทีที กรุ๊ป ติดตั้งราวเหล็กลูกฟกู Guard Rail กนัตก 
พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง บริเวณ
สะพานวดัโพธ์ิเยน็ถึงรอยต่อถนนสนามชยั

416,000.00 13 พ.ย. 62 4/2563(CNTR-0222/63) 4

262 994000188251 โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน กรมการปกครอง จดัซ้ือแบบพิมพ์ 12,280.00 14 พ.ย. 62 พช52005/2659(CNTR-0226/63) 4

263 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดุส านกังาน (อุปกรณ์ไล่หนู) 6,200.00 14 พ.ย. 62 26/2563(CNTR-0225/63) 4

264 3670101080505 เอ็ม.ดี.อิเล็คทรอนิคส์ โดย นายวรวฒิุ  จนัแปลง จา้งซ่อมแซมปรับปรุงเสียงตามสาย 88,650.00 14 พ.ย. 62 27/2563(CNTR-0227/63) 4

265 4679900002072 นายธีระพงษ ์ สนัทดั ค่าจา้งเหมา 17,500.00 15 พ.ย. 62 28/2563(CNTR-0228/63) 4

266 675558000532 บริษทั โปรซีเคียว พรีเม่ียม จ ากดั กลอ้งถ่ายรูปแบบคอมแพค 21,000.00 18 พ.ย. 62 31/2563(CNTR-0239/63) 4

267 675558000532 บริษทั โปรซีเคียว พรีเม่ียม จ ากดั เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA
 ขนาด 4,000 ANSI Lumens

25,500.00 18 พ.ย. 62 30/2562(CNTR-0238/63) 4

268 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดุส านกังานจ านวน 19 รายการ 8,694.00 19 พ.ย. 62 32/2563(CNTR-0240/63) 4

269 675558000532 บริษทั โปรซีเคียว พรีเม่ียม จ ากดั จา้งซ่อม CCTV 6,250.00 20 พ.ย. 62 35/2562(CNTR-0246/63) 4

270 673560000445 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ทวีคูณเพชรบรูณ์ คาร์เซอร์วิส จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ  านวน 
11 รายการ

37,600.00 20 พ.ย. 62 33/2563(CNTR-0243/63) 4

271 3501100060511 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย พรมต๊ิบ จา้งซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 13,450.00 20 พ.ย. 62 34/2563(CNTR-0244/63) 4
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272 3510200331574 ร้านนนทแ์ก๊ส โดย นางขวญัฤทยั โฆษิตานนท์ จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า 4 รายการ 94,900.00 21 พ.ย. 62 36/2563(CNTR-0249/63) 4

273 3670100683621 นายยทุ  คลงัเงิน โครงการซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสตัว ์
ชุมชนท่ี 14 (คลองศาลา)

447,000.00 22 พ.ย. 62 5/2563(CNTR-0251/63) 4

274 3510200331574 ร้านนนทแ์ก๊ส โดย นางขวญัฤทยั โฆษิตานนท์ จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า 3 รายการ 5,890.00 22 พ.ย. 62 37/2563(CNTR-0252/63) 4

275 3169900148103 ไลทต้ิ์งดีไซด ์โดย นายสุชิน อินทร์สา จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า 10 รายการ 249,875.00 25 พ.ย. 62 35/2563(CNTR-0256/63) 4

276 3700500551705 เจริญ สุด สุุด โดย  นายวรัชญ ์ บญุแกว้ โครงการเฝ้าระวงัไขห้วดันกไขห้วดัใหญ่
ตามฤดูกาล และไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่

10,000.00 26 พ.ย. 62 18/2563(CNTR-0258/63) 4

277 1679900028859 ร้านนายมะขาม โดย นายนาวิน  คงวราคม ค่าจา้งเหมาบริการ 98,000.00 27 พ.ย. 62 41/2563(CNTR-0268/63) 4

278 3169900148103 ไลทต้ิ์งดีไซด ์โดย นายสุชิน อินทร์สา จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า 10 รายการ 249,166.00 27 พ.ย. 62 40/2563(CNTR-0267/63) 4

279 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 37 รายการ 48,557.00 27 พ.ย. 62 39/2563(CNTR-0264/63) 4

280 3679900001256 นายโยธิน  ทบัทิมเล็ก โครงการแข่งขนัทกัษะวิชาการ สพป.พช.
เขต 1 และ สพม. 40 ระดบัจงัหวดั ระดบั
ภาคและระดบัประเทศ

8,500.00 28 พ.ย. 62 กศ.8/2563(CNTR-0269/63) 4

281 3569900174631 ซ่ือตรงพาณิชย ์โดย นายเจริญ  ซือตระกูล จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 14 รายการ 9,817.00 29 พ.ย. 62 46/2563(CNTR-0273/63) 4

282 1749900357037 ธิงค ์ไอเดีย โดย  นางสาวจิตราภทัรณ์  สาขนุทด ค่าจา้งเหมาบริการ 11,820.00 29 พ.ย. 62 44/2563(CNTR-0275/63) 4
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283 1679900151448 พรอะไหล่ยนต ์โดย นางสาวพรทิพย ์ นวลแกว้ จา้งซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 13,760.00 29 พ.ย. 62 43/2563(CNTR-0271/63) 4

284 653560002600 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั บางกอก เอสวีพี จา้งซ่อมรถตกัหนา้ - ขดุหลงั 99,500.00 29 พ.ย. 62 42/2563(CNTR-0270/63) 4

285 673560001891 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั รุ่งเจริญวสัดุภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 6 รายการ 5,570.00 29 พ.ย. 62 45/2563(CNTR-0274/63) 4

286 675554000392 บริษทั บสูท ์ดร้ิงก้ิงวอเตอร์ จ  ากดั จดัซ้ือน ้าด่ืม 5,350.00 3 ธ.ค. 62 47/2563(CNTR-0290/63) 4

287 3510200331574 ร้านนนทแ์ก๊ส โดย นางขวญัฤทยั โฆษิตานนท์ จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า  จ  านวน 8 รายการ 7,545.00 3 ธ.ค. 62 51/2563(CNTR-0288/63) 4

288 3510200331574 ร้านนนทแ์ก๊ส โดย นางขวญัฤทยั โฆษิตานนท์ จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้า 9,980.00 3 ธ.ค. 62 49/2563(CNTR-0283/63) 4

289 3570101251688 ร้านสินชยั ไอที โดย นายสินชยั  ทา้วโยธา จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  านวน 10 รายการ 31,500.00 3 ธ.ค. 62 52/2563(CNTR-0287/63) 4

290 673520000118 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั กิจพิบลูยบ์ริการ จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 21,958.00 3 ธ.ค. 62 50/2563(CNTR-0285/63) 4

291 3670300715225 อ านวยอิเล็คทรอนิกส์ โดย  นายอ านวย  แดงดว้ง จา้งเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

13,950.00 3 ธ.ค. 62 48/2563(CNTR-0289/63) 4

292 3679900143352 นางจ าปา  แจ่มจ ารัส โครงการแข่งขนักีฬานกัเรียนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งประเทศไทย 
ระดบัภาคเหนือ และระดบัประเทศ (กอง
การศึกษา)

12,000.00 4 ธ.ค. 62 กศ.9/2563(CNTR-0304/63) 4
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

293 675558000532 บริษทั โปรซีเคียว พรีเม่ียม จ ากดั เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1, เคร่ืองคอมพิวเตอร์
 ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2, 
เคร่ืองพิมพ ์Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า, เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์หรือ LED
 ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1, เคร่ือง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ฯ

144,100.00 4 ธ.ค. 62 1/2563(CNTR-0295/63) 4

294 675558000532 บริษทั โปรซีเคียว พรีเม่ียม จ ากดั กลอ้งโทรทศันว์งจรปิด CCTV 499,500.00 4 ธ.ค. 62 2/2563(CNTR-0299/63) 4

295 675558000532 บริษทั โปรซีเคียว พรีเม่ียม จ ากดั 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านกังาน, 2.
เคร่ืองพิมพ ์ชนิดเลเซอร์, 3.เคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า

56,800.00 4 ธ.ค. 62 1/2563(CNTR-0296/63) 4

296 675558000532 บริษทั โปรซีเคียว พรีเม่ียม จ ากดั คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล, เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ์

26,300.00 4 ธ.ค. 62 1/2563(CNTR-0297/63) 4
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

297 675558000532 บริษทั โปรซีเคียว พรีเม่ียม จ ากดั คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล

22,000.00 4 ธ.ค. 62 1/2563(CNTR-0298/63) 4

298 135553005654 บริษทั วี.พี.เอ.อาร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั จา้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน ้า
คลองวดัสิงห์แกว้

68,908.00 4 ธ.ค. 62 54/2562(CNTR-0301/63) 4

299 3670101578317 ร้านเมืองเพชรเพ่ิมพนูคา้ไม ้ โดย  นางมยรุา  เหงา้
สาลี

จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง 8 รายการ 31,955.00 4 ธ.ค. 62 55/2563(CNTR-0303/63) 4

300 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ โครงการค่าใชจ่้ายการสร้างภูมิคุม้กนัยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

8,425.00 4 ธ.ค. 62 กศ.5/2563(CNTR-0300/63) 4

301 3470500012050 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ, เคร่ืองมลัติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาด 3000 ANSI Lumens

51,200.00 9 ธ.ค. 62 กศ.6/2563(CNTR-0308/63) 4

302 673541000079 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ ศึกษาภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดุส านกังานจ านวน 24 รายการ 13,673.00 9 ธ.ค. 62 56/2563(CNTR-0307/63) 4

303 3679900067397 นายสญัญา วรปัญญา โครงการนนัทนาการเพ่ือประชาชน 99,000.00 11 ธ.ค. 62 57/2563(CNTR-0312/63) 4

304 3670400071141 นางสาวศิริพร  ลือกิจ โครงการนนัทนาการเพ่ือประชาชน 75,000.00 12 ธ.ค. 62 60/2563(CNTR-0313/63) 4

305 1670400093076 นายธานินทร์  กลางธานินทร์ โครงการนนัทนาการเพ่ือประชาชน 60,000.00 12 ธ.ค. 62 61/2563(CNTR-0317/63) 4
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

306 3670400139056 นายนพดล กิตติวิโรจน์ โครงการนนัทนาการเพ่ือประชาชน 179,000.00 12 ธ.ค. 62 59/2563(CNTR-0316/63) 4

307 3169900148103 ไลทต้ิ์งดีไซด ์โดย นายสุชิน อินทร์สา โครงการนนัทนาการเพ่ือประชาชน 57,000.00 12 ธ.ค. 62 58/2563(CNTR-0315/63) 4

308 1679900151448 พรอะไหล่ยนต ์โดย นางสาวพรทิพย ์ นวลแกว้ จา้งซ่อมแซมรถทอ่งเท่ียว 38,510.00 16 ธ.ค. 62 66/2563(CNTR-0327/63) 4

309 1679900151448 พรอะไหล่ยนต ์โดย นางสาวพรทิพย ์ นวลแกว้ จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 67,200.00 16 ธ.ค. 62 64/2563(CNTR-0322/63) 4

310 3570101251688 ร้านสินชยั ไอที โดย นายสินชยั  ทา้วโยธา จา้งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 6,500.00 16 ธ.ค. 62 62/2563(CNTR-0319/63) 4

311 3501100060511 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย พรมต๊ิบ จา้งซ่อมแซมครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง

9,900.00 16 ธ.ค. 62 65/2563(CNTR-0323/63) 4
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

312 3700500551705 เจริญ สุด สุุด โดย  นายวรัชญ ์ บญุแกว้ โครงการควบคุมและป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้ดว้ยการท าหมนั ภายใตโ้ครงการ
สตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนขับา้ ตามพระราชปณิธาน 
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้นอ้งนาง
เธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติย
ราชนารี

68,190.00 18 ธ.ค. 62 69/2563(CNTR-0332/63) 4

313 3670100826163 นายวิชยั   กระอิม จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 60,000.00 18 ธ.ค. 62 68/2563(CNTR-0330/63) 4

314 5670700079730 สมุห์การช่าง โดย นายธรรมรัตน ์ เพชรอุดม จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งจ านวน 2
 รายการ

6,800.00 18 ธ.ค. 62 70/2563(CNTR-0333/63) 4

315 3101800011354 นรินทร์  โดย นายวิกรม  โฮรา จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 60,000.00 20 ธ.ค. 62 71/2563(CNTR-0337/63) 4

316 673560001891 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั รุ่งเจริญวสัดุภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งจ านวน 
15 รายการ

43,801.00 20 ธ.ค. 62 72/2563(CNTR-0339/63) 4

317 3670100017401 ร้านชิวอาร์ท กราฟฟิคดีไซด ์โดย นางสาวกวิสรา 
 สงัเกตุดี

โครงการจดังานวนัข้ึนปีใหม่ 16,122.00 23 ธ.ค. 62 กศ.11/2563(CNTR-0349/63) 4
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

318 673535000399 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เอส วี ดี คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 15,380.00 24 ธ.ค. 62 73/2563(CNTR-0351/63) 4

319 3679900229893 นายธชัพล  ระตะเจริญ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสวา่งพลงังาน
แสงอาทิตย ์เป็นระบบพลงังานไฟฟ้า 
บริเวณสระกลางเมืองถึงลานกีฬาหนา้
สถานีขนส่ง

457,500.00 25 ธ.ค. 62 6/2563(CNTR-0356/63) 4

320 3670100167429 ร้าน บี จี ศึกษาภณัฑ ์โดย นายบรรพต  หมายมัน่ ค่าจา้งเหมาบริการ 14,044.00 25 ธ.ค. 62 กศ.12/2563(CNTR-0359/63) 4

321 3670100017401 ร้านชิวอาร์ท กราฟฟิคดีไซด ์โดย นางสาวกวิสรา 
 สงัเกตุดี

ค่าจา้งเหมา 6,000.00 25 ธ.ค. 62 74/2563(CNTR-0354/63) 4

322 673560001646 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เพชรบรูณ์ยางยนต์ จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งจ านวน 1
 รายการ

28,000.00 25 ธ.ค. 62 75/2563(CNTR-0358/63) 4

323 2679900019084 นางสาวปฐภรณ์  ทวีสุข โครงการจดังานวนัข้ึนปีใหม่ 49,000.00 26 ธ.ค. 62 กศ.15/2563(CNTR-0363/63) 4

324 นางสีนวน  สร้อยอินทร์ โครงการจดังานวนัข้ึนปีใหม่ 8,900.00 26 ธ.ค. 62 กศ.13/2563(CNTR-0361/63) 4

325 3679900067397 นายสญัญา วรปัญญา โครงการจดังานวนัข้ึนปีใหม่ 75,000.00 26 ธ.ค. 62 กศ. 14/2563(CNTR-0362/63) 4

326 105555153111 บริษทั สกิลเทค แอนด ์เอ็นไวรอนเมนทอล จ ากดั ค่าจา้งเหมาบริการ 40,339.00 26 ธ.ค. 62 77/2563(CNTR-0365/63) 4

327 994000165315 องคก์ารเภสชักรรม จดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์จ านวน 43 รายการ 98,406.80 26 ธ.ค. 62 พช 52005/3031(CNTR-0364/63) 4
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ล าดบัท่ี ช่ือผูป้ระกอบการ รายการพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง  จ  านวนเงินรวมท่ี
จดัซ้ือจดัจา้ง

เหตุผล
สนบัสนุน

วนัท่ี เลขท่ี สญัญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจา้ง

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและสาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  1   (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562   ถึง  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 )

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

เลขประจ าตวัผูเ้สีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

เอกสารอา้งอิง

328 673560001891 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั รุ่งเจริญวสัดุภณัฑ์ จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 5,760.00 27 ธ.ค. 62 78/2563(CNTR-0366/63) 4

329 1679900212692 นายธนภทัร  อุตแกว้ ค่าใชจ่้ายในโครงการขดุลอกก าจดัวชัพืช
ในบอ่น ้าบอ่ตาก บริเวณสถานท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์และ
ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์

98,500.00 16/12/2562 63/2563(CNTR-0324/63) 4

รวม       23,730,869.95
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ตามพระราชบญัญัติการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560มาตรา 66  

ประกาศ ณ วันที ่15 เดือน มกราคม พ.ศ.  2563

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ
ประจ าไตรมาสที ่1  (เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 ถึง  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบรูณ์
เร่ือง  ประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบรูณ์

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(นายเสกสรร  นยิมเพ็ง)

วรรคหนึ่ง  ประกอบมาตรา  98   บญัญัติใหห้นว่ยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือ    
ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบญัชีกลางและของหนว่ยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่รมบญัชีกลางก าหนด  นั้น

เทศบาลเมืองเพชรบรูณ์  จงึขอประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือก




