ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1679900234882
3679800139141
1679900279703
1103702323349
1670100159641
1679800191766
1550500118578
1679900357321
3670101230311
1670100015401
1679900241773
3670200616691
1562453891
1670100165055
1679900371693
1679900213435
3679900046152

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

นางสาวรุ่ งรัตน์ ศรี ประวัติ
นางสุธาวรรณ์ บัวพรวน
นางสาวศิริพร หนุนกลาง
นางสาวอมรพิทกั ษ์ อินตะนัย
นางสาวปี ยานุช คาแสน
นางสาวกมลชนก มิตรานนท์
นายธีรวัฒน์ โกศิริ
นายอุเทน เพชรสุก
นายบุญเรื อน จานงค์ศรี
นายเฉลียว อิ่มโภชน์
นายประพัฒน์ เจริ ญไพบูลย์ลาภ
นางวาริ น ฮาดแมน
ร้าน จิ้นเซ้งพานิช โดย นายจักรกฤษณ์ ตั้งไพศาล
นางสาวจันทนา ทองงามขา
นางสาวสุภาพร อุปวงษ์
นางสาวประทุมพร นิลเกิด
นายสุรศักดิ์ นิยมเพ็ง

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จดทะเบียนพาณิ ชย์
ค่าจ้างเหมาปฏิบตั ิงาน ฝ่ ายแผนงานและ
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบตั ิงานนิติกร
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้าน
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้าน
ค่าจ้างเหมาบริ การควบคุมดูแลสถานที่
ค่าจ้างเหมาบริ การดูแลการดาเนินการของ
ค่าจ้างเหมาบริ การดูแลการดาเนินการของ
ค่าจ้างเหมาบริ การดูแลการดาเนินการของ
ค่าจ้างเหมาบริ การดูแลการดาเนินการของ
จ้างเหมาบริ การดูแลการดาเนินการของ
ค่าจ้างเหมาบริ การดูแลการดาเนินการของ
ค่าจัดซื้ อหนังสื อพิมพฺ ์ เดือน ตุลาคม
ค่าจ้างเหมาบริ การดูแลการดาเนินการของ
ค่าจ้างเหมาบริ การดูแลการดาเนินการของ
ค่าจ้างเหมาบริ การดูแลการดาเนินการของ
ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลและรักษาท่อและ

108,000.00
180,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00
180,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00
9,000.00
108,000.00
630.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00

วันที่

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62

CNTR-0001/63
CNTR-0002/63
CNTR-0003/63
CNTR-0004/63
CNTR-0005/63
CNTR-0007/63
CNTR-0008/63
CNTR-0009/63
CNTR-0010/63
CNTR-0011/63
CNTR-0012/63-1
CNTR-0013/63
CNTR-0014/63
CNTR-0015/63
CNTR-0016/63
CNTR-0017/63
CNTR-0018/63

เหตุผล
สนับสนุน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

18

3199800069538

นายสมนึก เจริ ญศุภชัย

ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลและรักษาท่อและ
รางระบายน้ าภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0019/63

1

19

3670100822028

นายบุญมา ฮาดแมน

ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลและรักษาท่อและ
รางระบายน้ าภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0020/63

1

นายชัยยศ วรรณา

ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลและรักษาท่อและ
รางระบายน้ าภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0021/63

1

20

21

3679900040626

นายสมาน นิยมเพ็ง

ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลและรักษาท่อและ
รางระบายน้ าภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0022/63

1

22

3679900032186

นายเทียนชัย กิ่งภาพ

ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลและรักษาท่อและ
รางระบายน้ าภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0023/63

1

2

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

23

1679900047136

นายอนุพงษ์ สิ งหนาท

ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลและรักษาท่อและ
รางระบายน้ าภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0024/63

1

24

3679900028618

นายประพัฒน์ แก้วคง

ค่าจ้างเหมาบุคคลดูแลและรักษาท่อและ
รางระบายน้ าภายในเขตเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0025/63

1

25

3679900080881

นายยุทธนา แก้วแกมทอง

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0027/63

1

3679800141072
1670300155941
3679900082418
3670100875326
3670100495329
1679900350190

Ms.Alex Noela S.R. de Leon
นางศุภิสรา ธรรมเจริ ญ
นางอมรพรรณ ปิ ติลาภา
นางสาวจริ นทร์พร ทองคา
นางเพ็ญแข ช่วยเมืองปักษ์
นางชาลิตา นามวงษ์ศรี
นางสาวสุชาดา เพชรสารพรม

ค่าจ้างเหมาบริ การเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
สานักปลัดเทศบาล
ค่าจ้างเหมาครู สอนภาษาต่างประเทศ
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
ค่าจ้างเหมาครู จดั การศึกษาพิเศษ
ค่าจ้างเหมาครู จดั การศึกษาพิเศษ
ค่าจ้างเหมาครู จดั การศึกษาพิเศษ
ค่าจ้างเหมาครู จดั การศึกษาพิเศษ
ค่าจ้างเหมาครู จดั การศึกษาพิเศษ

275,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00

CNTR-0028/63
CNTR-0029/63
CNTR-0030/63
CNTR-0031/63
CNTR-0032/63
CNTR-0033/63
CNTR-0034/63

1
1
1
1
1
1
1

26
27
28
29
30
31
32

1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62

3

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
33
34

1679900120658
3679900141597

นางสาวรสริ นทร์ ขุนแก้ว
นางนันท์นภัส มุ่งมาตร

35
36

1479900214221
3679900058151

นางสาวเพียงดาว แก้วเรื อง
นายวรเชษฐ มณี โชติ

37

1670100136756

นางสาวภัทราภรณ์ ใจคา

38

1101401202044

นางสาวจรรทราวรรณ เฉลยศิลป์

39

1679900263904

นางสาวเบญจวรรณ รอดเที่ยง

ค่าจ้างเหมาครู จดั การศึกษาพิเศษ
ค่าจ้างเหมาครู จดั การเรี ยนการสอนระดับ
มัธยมศึกษา
ค่าจ้างเหมาครู จดั การเรี ยนการสอนระดับ
ค่าจ้างเหมาครู จดั การเรี ยนการสอนระดับ
มัธยมศึกษา
ค่าจ้างเหมาครู จดั การเรี ยนการสอนระดับ
มัธยมศึกษา
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ศึกษานิเทศก์ กอง
การศึกษา
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ กองการศึกษา
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และงานโรงเรี ยน
ในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

108,000.00 1 ต.ค. 62
108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0035/63
CNTR-0037/63

1
1

108,000.00 1 ต.ค. 62
108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0038/63
CNTR-0039/63

1
1

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0040/63

1

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0042/63

1

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0043/63

1

4

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

40

3670800105299

นางสาววรพร เทพสถิตย์

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ กองการศึกษา
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และงานโรงเรี ยน
ในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0044/63

1

41

1679900365910

นายชัชพงศ์ จันผล

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ กองการศึกษา
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และงานโรงเรี ยน
ในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0045/63

1

42
43
44

3679900121405
1679900307138
1679900358352

นางสาวพิมพ์ใจ สอาดโฉม
นายนฤเทพ แสงนก
นางสาวนฤมล ขุนศรี ธรรมรา

108,000.00 1 ต.ค. 62
108,000.00 1 ต.ค. 62
108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0046/63
CNTR-0047/63
CNTR-0048/63

1
1
1

45

1102700474951

นางสาวณัฐพร เทียนนาวา

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0049/63

1

46
47

1679900198819
1679900325101

นายวรฉัตร นาคะรัตนกุล
นายวรรณรัตน์ วัดบุญเลี้ยง

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด
ค่าจ้างเหมาครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรี ไทย
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กองการศึกษา
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กองการศึกษา
ค่าจ้างเหมาครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรี ไทย
ค่าจ้างเหมาครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรี
สากล

108,000.00 1 ต.ค. 62
108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0050/63
CNTR-0051/63

1
1

5

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
48

1309800220033

นายธนธนัช บัวนา

49

1679900358964

นางสาวดวงดาว สร้อยอินทร์

50

3679900167634

51

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

ค่าจ้างเหมาครู จดั การเรี ยนการสอนระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา
ค่าจ้างเหมาครู จดั การเรี ยนการสอนระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0052/63

1

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0054/63

1

นางสาวศิริพร กฤตยขจรสกุล

ค่าจ้างเหมาบริ การเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานใน
ฝ่ ายพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

108,000.00 01/10/2562

CNTR-0056/63

1

1679900292238

นางสาวปภัสสร บุญส่ง

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้าน
เอกสารกองคลังเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0057/63

1

52

1679900434105

นางสาวภัคจิรา นาควันดี

ค่าจ้างเหมาบริ การเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานใน
ฝ่ ายพัฒนารายได้กองคลังเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0058/63

1

53

3679900001892

นายสมมาด พึ่งแก้ว

ค่าจ้างเหมาบริ การช่วยปฏิบตั ิงานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0059/63

1

6

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
54

3679900037951

นายชุติพนธ์ นาคพิน

55

1601100223072

นายฉัตรชัย ทับทาบ

56

1679900273594

นายสุริยา สรเดช

57

1670100111486

นายเกรี ยงไกร เพชรสุก

58

1679900134110

นายสงกรานต์ พระสี

59

1679900476827

นายนธี ขุนทอง

60

3670100013081

นายอานาจ เด็ดแก้ว

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

ค่าจ้างเหมาบริ การช่วยปฏิบตั ิงานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าจ้างเหมาบริ การช่วยปฏิบตั ิงานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0060/63

1

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0061/63

1

ค่าจ้างเหมาบริ การช่วยปฏิบตั ิงานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าจ้างเหมาบริ การช่วยปฏิบตั ิงานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าจ้างเหมาบริ การช่วยปฏิบตั ิงานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าจ้างเหมาบริ การช่วยปฏิบตั ิงานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0062/63

1

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0063/63

1

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0064/63

1

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0065/63

1

54,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0067/63

1

7

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
61

3679900037609

นายสมศักดิ์ ขุนแก้ว

62

3670101305299

นายพร หอมหวล

63

1679900302012

นายประเสริ ฐ เกิดไทย

64

1679900258021

นายธนพล แสงอินทร์

65

5670190027849

นายชัชวาล ทะลิ

66

4259900001797

นายสมบูรณ์ ใหม่สุวรรณ์

67

3670100915395

นายสุชาติ ทองชุ่ม

68

3679900046985

นายเสกสรรค์ นงนุช

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

54,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0068/63

1

54,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0069/63

1

ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค้าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี โซนที่ 7
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ

54,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0070/63

1

54,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0071/63

1

54,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0072/63

1

18,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0073/63-1

1

54,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0074/63

1

54,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0075/63

1
8

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
69

1679900370034

นายนลธวัช หอมหวล

70

1679900312051

นายวุฒิพงษ์ หงษ์ทอง

71

3650400230193

นายธนกร เขียวปั้ น

72

1679900279193

นายสันติชยั จวนรุ่ ง

73

3679900022351

นายอนุกูล จันทร์ตา

74

1361000200570

นางสาววรุ วลั ย์ อินทราชา

75

1679900237351

นายธีรยุทธ โทนแก้ว

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี โซนที่ 12

54,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0078/63

1

9,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0079/63-1

1

ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานของกอง
สวัสดิการสังคม
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานของกอง
สวัสดิการสังคม

54,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0080/63

1

54,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0081/63

1

54,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0082/63

1

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0083/63

1

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0084/63

1

9

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
76

1679800231156

นางสาวรดามณี อยูท่ อง

77
78
79
80
81
82
83

1659900378876
1509901053955
5670190027857
3650200375961
1679900121654
5670500092716
1639900161893

นายบดินทร์ หิรัณย์โภไคย
นายอัษฎา บุญพัฒน์
นางสาววรกานต์ ทะลิ
นางรัตนา ริ นยา
นายธงชัย ทองมาก
นายพรมมา สุขศรี
นางสาวเยาวลักษณ์ เวชคง

84

1679900246601

นางสาวกรรวี ชอบธรรม

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานของกอง
สวัสดิการสังคม
ปฏิบตั ิงานเป็ นวิทยากร บรรยาย ให้ขอ้ มูล
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานหอ
จ้างเหมาปฏิบตั ิงานเป็ นพนักงานขับ
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานเป็ นวิทยากร
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานดูแล
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานรักษา
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานที่หอภูมิ
ปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์ และหอ
เกียรติยศเพชรบุระ

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0085/63

1

108,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00

1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62

CNTR-0087/63-2
CNTR-0088/63
CNTR-0089/63-1
CNTR-0090/63-1
CNTR-0091/63-1
CNTR-0092/63
CNTR-0095/63

1
1
1
1
1
1
1

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0096/63

1

10

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

85

3679900131575

นางฉวี รอดเรื อง

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0097/63

1

86

1679900373220

นายณรงค์ศกั ดิ์ อ่อนคา

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0098/63

1

87

3679900145355

นางสาวดวงสมร นิ่ มนวล

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0101/63

1

88

3679900174479

นางแดง หุ่ นทอง

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0102/63

1

89

3679900027352

นางสาวแดง สะอาดเมือง

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0103/63

1

11

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

90

3679900032275

นางสาวนันทิดา เสาองค์

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0104/63

1

91

3679900172255

นางบัวหลัน คาหีบ

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0105/63

1

92

3679900225812

นางราพรวน สารองพันธ์

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0107/63

1

93

1670800112434

นางสาววันวิสา แก้วอินทร์

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0108/63

1

94

3679900084071

นายวินยั บุญเนตร์

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0109/63

1

12

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

95

3679900120514

นายสมบัติ จันทสาน

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0110/63

1

96

3670100214613

นายสมบัติ อ่าศรี เวียง

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0111/63

1

97

3200600230352

นายสายหยุด พิสวาส

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0112/63

1

98

3679900069900

นายหล่า ดีชะดา

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0113/63

1

นายพรทิพย์ หุ่ นทอง
นางสมจิตร ขุนทอง

ค่าจ้างเหมาบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ

108,000.00 1 ต.ค. 62
108,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0114/63
CNTR-0115/63

1
1

99 3679900029924
100 3679900232347

13

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
101 3679900212052

นายประสิ ทธิ์ ทองใหญ่

102 3679900142275

นางเข็มขาว เขตวาณิ ชย์

103 3670100167429
104 1679900035286
105 3670100017401

ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
ร้าน ที วาย อิงเจท โดยนายธีรยุทธ บุญเรื อง
ร้านชิวอาร์ท กราฟฟิ คดีไซด์ โดย นางสาวกวิสรา
สังเกตุดี
ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย พรมติ๊บ

106
107
108
109
110

3670100167429
3670100167429
3670100167429
3670100167429
3501100060511

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

โครงการจ้างเหมาปฏิบตั ิงานด้าน
สาธารณสุข
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้าน
เอกสารกองคลังเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

138,000.00 1 ต.ค. 62

CNTR-0116/63

1

107,130.00 3 ต.ค. 62

CNTR-0119/63

1

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
โครงการตักบาตรเทโวร่ วมกับวัดประตู
โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระ
เกียรติร่วมกับวัดพระแก้ว
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุ งรักษารถตู้
โรงเรี ยน จานวน 4 รายการ

2,000.00 7 ต.ค. 62
3,960.00 7 ต.ค. 62
3,000.00 7 ต.ค. 62

CNTR-0123/63
CNTR-0124/63
CNTR-0125/63

1
1
1

4,500.00
4,000.00
3,000.00
4,000.00
4,750.00

CNTR-0126/63
CNTR-0127/63
CNTR-0135/63
CNTR-0136/63
CNTR-0137/63

1
1
1
1
1

7 ต.ค. 62
7 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62

14

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

111 3670301233976

สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล เอมพิณ

กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่ยดึ
เหนี่ ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

4,896.00 16/10/2562

CNTR-0138/63

1

112 3679900159879

นางสาวทรรศนีย ์ เจริ ญสุข

กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่ยดึ
เหนี่ ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

4,000.00 16 ต.ค. 62

CNTR-0139/63

1

113
114
115
116

ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย ท้าวโยธา
ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส วี ดี คอมพิวเตอร์

ค่าจ้างเหมาบริ การ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม จานวน 1
รายการ

400.00
4,950.00
3,000.00
450.00

CNTR-0142/63
CNTR-0143/63
CNTR-0144/63
CNTR-0145/63

1
1
1
1

3670100167429
3570101251688
3670100167429
673535000399

17 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62

15

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

117 3670101080505

นายวรวุฒิ จันแปลง

กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่ยดึ
เหนี่ ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

2,000.00 21 ต.ค. 62

CNTR-0147/63

1

118 3679900159879

นางสาวทรรศนีย ์ เจริ ญสุข

กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่ยดึ
เหนี่ ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

3,000.00 21 ต.ค. 62

CNTR-0148/63

1

119
120
121
122

เพื่อนมีเดีย โดย นางวงเดือน สอนสุวรรณ์
ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
นายสุพศิน สุขเสถียร

ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์หนองนารี
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานอุทยาน
วิทยาศาสตร์หนองนารี

22 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62
29 ต.ค. 62

CNTR-0149/63
CNTR-0151/63
CNTR-0153/63
CNTR-0154/63

1
1
1
1

99,000.00 29 ต.ค. 62

CNTR-0155/63

1

3530900064099
3670100167429
3670100167429
1679900318938

123 1679900277972

นางสาวสุทิศา สุวรรณชาติ

4,640.00
4,000.00
3,000.00
99,000.00

16

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
124 1679900309157

นายณรงค์ศกั ดิ์ น้อยสังวาล

125 1679900349167

นางสาวณัฐณิ ชา โคว้ประเสริ ฐ

126 1679900236508

นายอุษณกร หลวงนิหาร

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

ค่าจ้างเหมาบริ การช่วยปฏิบตั ิงานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบตั ิงานฝ่ าย
บริ การสาธารณสุข

99,000.00 29 ต.ค. 62

CNTR-0157/63

1

99,000.00 29 ต.ค. 62

CNTR-0159/63

1

ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานที่หอภูมิ
ปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์ และหอ
เกียรติยศเพชรบุระ

99,000.00 29 ต.ค. 62

CNTR-0160/63

1

127 991012386025
128 1562453891

Mr.DONALD MALAGAMBA
ค่าจ้างเหมาครู สอนภาษาต่างประเทศ
ร้าน จิ้นเซ้งพานิช โดย นายจักรกฤษณ์ ตั้งไพศาล ค่าจัดซื้ อหนังสื อพิมพ์ เดือน พฤศจิกายน
กิจ
2562

275,000.00 30 ต.ค. 62
630.00 31 ต.ค. 62

CNTR-0162/63
CNTR-0174/63

1
1

129 673535000399

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส วี ดี คอมพิวเตอร์

2,000.00 4 พ.ย. 62

CNTR-0179/63

1

130 3720800106138
131 3670100167429
132 675560000757

ออยล์เซอร์วิส โดย นายสมคิด อุดมผล
ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
บริ ษทั ต.สหยนต์มอเตอร์เพชรบูรณ์ จากัด

3,800.00 4 พ.ย. 62
1,500.00 4 พ.ย. 62
2,260.00 4 พ.ย. 62

CNTR-0180/63
CNTR-0181/63
CNTR-0182/63

1
1
1

ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม จานวน 1
รายการ
จัดซื้ อวัสดุการเกษตร จานวน 2 รายการ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
วัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ

17

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
133 675558000532

บริ ษทั โปรซีเคียว พรี เมี่ยม จากัด

134 1679900121409

นายพงษ์ศกั ดิ์ โพล้งสกุล

135 673541000079

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์

136 3679900159879

137 3601000542598
138 1749900357037
139 3670100167429

ซ่อมจอ LED ทีวี 24 นิ้ว หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์
444/59/0020 จานวน 1 งาน
ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบตั ิงานวิศกรรม
โยธาของกองช่าง

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

1,900.00 5 พ.ย. 62

CNTR-0183/63

1

73,000.00 5 พ.ย. 62

CNTR-0184/63

1

กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่ยดึ
เหนี่ ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

1,725.00 5 พ.ย. 62

CNTR-0188/63

1

นางสาวทรรศนีย ์ เจริ ญสุข

กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่ยดึ
เหนี่ ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

3,500.00 5 พ.ย. 62

CNTR-0189/63

1

เบ็นซ์ก๊อปปี้ โดย นายวีระ แสงโพธิ์
ธิงค์ ไอเดีย โดย นางสาวจิตราภัทรณ์ สาขุนทด
ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่

ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ

4,915.00 6 พ.ย. 62
4,380.00 6 พ.ย. 62
2,000.00 8 พ.ย. 62

CNTR-0196/63
CNTR-0200/63
CNTR-0205/63

1
1
1
18

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

140 3670100167429
141 3670100167429
142 673537000515

ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริ ค

ค่าจ้างเหมา
ค่าจ้างเหมาบริ การ
จัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1
รายการ

3,000.00 8 พ.ย. 62
4,500.00 8 พ.ย. 62
1,800.00 8 พ.ย. 62

CNTR-0206/63
CNTR-0207/63
CNTR-0209/63

1
1
1

143 3640400229918
144 673541000079
145 673541000079

พสิ ษฐ์พรรณไม้ โดย นายพสิ ษฐ์ เบิกพฤกษา
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์

จัดซื้ อวัสดุการเกษตร จานวน 10 รายการ
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 4 รายการ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนขั บ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระ
ราชปณิ ธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

2,550.00 8 พ.ย. 62
4,784.00 11 พ.ย. 62
1,025.00 13 พ.ย. 62

CNTR-0210/63
CNTR-0211/63
CNTR-0219/63

1
1
1

146 673541000079

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์

โครงการเยาวชนเทศบาลรู้ทนั โรคเอดส์

4,754.00 13 พ.ย. 62

CNTR-0220/63

1

19

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
147 3670100017401

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

ร้านชิวอาร์ท กราฟฟิ คดีไซด์ โดย นางสาวกวิสรา โครงการเยาวชนเทศบาลรู้ทนั โรคเอดส์
สังเกตุดี
นางสาวทิชากร ตะกิมนอก
ค่าอาหารรับรองการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/2562 ในวันศุกร์ที่ 15
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 เวลา 10.0๐ น. ณ
ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

3,000.00 13 พ.ย. 62

CNTR-0221/63

1

4,725.00 13 พ.ย. 62

CNTR-0224/63

1

149 675554000392
150 3720800106138

บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด
ออยล์เซอร์วิส โดย นายสมคิด อุดมผล

1,412.40 15 พ.ย. 62
3,830.00 15 พ.ย. 62

CNTR-0230/63
CNTR-0231/63

1
1

151 3670100167429
152 1670300113342

ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
นายเทวฤทธิ์ สี อ่อน

1,500.00 15 พ.ย. 62
4,950.00 18 พ.ย. 62

CNTR-0232/63
CNTR-0233/63

1
1

148 1679900102552

จัดซื้ อน้ าดื่ม ขนาด 600 ml จานวน 24 แพ็ค
ซ่อมแซมเครื่ องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
หมายเลขครุ ภนั ฑ์ 092/51/0005
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ซ่อมแซมรถยนต์ บต 6728 พช รหัส
ครุ ภณ
ั ฑ์ 002/41/0020

20

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
153 675558000532

บริ ษทั โปรซีเคียว พรี เมี่ยม จากัด

154 673537000515
155 3601000542598
156 5670700079730

หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริ ค
เบ็นซ์ก๊อปปี้ โดย นายวีระ แสงโพธิ์
สมุห์การช่าง โดย นายธรรมรัตน์ เพชรอุดม

157
158
159
160
161

ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย ท้าวโยธา
ร้าน ช.สิ นเจริ ญดี โดย นายปราโมทย์ ศรี สุขมุ ชัย
นายเกษมสันติ์ จันทร์แสง
ห้างหุ้นส่วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณ
ั ฑ์
อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย พรมติ๊บ

3570101251688
3679900190563
3670100226182
673560001891
3501100060511

162 673537000515

หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริ ค

จัดซื้ อแบตเตอรี่ กล้องถ่ายรู ป Nikon
หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ 452/59/0133
วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม จานวน 5
รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
จัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ตวั รับสัญญาณ
Wifi
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
จัดซื้ อวัสดุก่อสร้าง จานวน 5 รายการ
จ้างเหมาบารุ งรักษาและซ่อมแซมรถยนต์
ของกองการศึกษา จานวน 5 รายการ
วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

4,400.00 18 พ.ย. 62

CNTR-0234/63

1

3,800.00 18 พ.ย. 62
4,500.00 18 พ.ย. 62
3,800.00 18 พ.ย. 62

CNTR-0235/63
CNTR-0236/63
CNTR-0237/63

1
1
1

2,500.00
4,532.00
4,800.00
2,635.00
3,650.00

20 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62

CNTR-0241/63
CNTR-0242/63
CNTR-0245/63
CNTR-0247/63
CNTR-0248/63

1
1
1
1
1

3,752.00 22 พ.ย. 62

CNTR-0250/63

1

21

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

163 3670301233976

สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล เอมพิณ

กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่ยดึ
เหนี่ ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

2,232.00 22 พ.ย. 62

CNTR-0253/63

1

164 3679900159879

นางสาวทรรศนีย ์ เจริ ญสุข

กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่ยดึ
เหนี่ ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

2,000.00 22 พ.ย. 62

CNTR-0254/63

1

165 3670100167429
166 3660500576547
167 1679900407043

ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
นายอาพล พุกเกิด
นายกุลเดช ประเสริ ฐสิ น

ค่าจ้างเหมาบริ การ
โครงการเยาวชนเทศบาลรู้ทนั โรคเอดส์
ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

400.00 25/11/2562
2,000.00 26 พ.ย. 62
90,000.00 26 พ.ย. 62

CNTR-0255/63
CNTR-0257/63
CNTR-0259/63

1
1
1
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ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

168 1130600098475

นายคุณาวุธ จงเหล็ก

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

90,000.00 26 พ.ย. 62

CNTR-0260/63

1

169 3679900079263

นายกฤษณะ เจริ ญรักษ์

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

90,000.00 26 พ.ย. 62

CNTR-0261/63

1

170 3670100213790

นายสายัน ม่วงเล็ก

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาดชุมชน
และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

90,000.00 26 พ.ย. 62

CNTR-0262/63

1

171 3120100069162

สาเนียงอีเล็คทริ ค โดย นายกฤษณ์ ร้อยทอง

3,050.00 27 พ.ย. 62

CNTR-0265/63

1

172 3411000015611

เวิลด์ ซอคเกอร์ โดย นางปรานี สิ ทธิโชติ

ค่าซ่อมเครื่ องปรับอากาศกองสวัสดิการ
สังคม หมายเลขครุ ภณ
ั ฑ์ ๔๒๐/๕๖/๐๑๑๔
โครงการส่งเสริ มกีฬาประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
(ต้านยาเสพติด) (กองสวัสดิการสังคม)

4,500.00 27 พ.ย. 62

CNTR-0266/63

1

173 673553000222

หจก.จิตติศึกษาภัณฑ์

ซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

800.00 29 พ.ย. 62

CNTR-0272/63

1
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ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
174 1562453891
175 3670100017401

ร้าน จิ้นเซ้งพานิช โดย นายจักรกฤษณ์ ตั้งไพศาล ค่าจ้ดซื้ อหนังสื อพิมพ์ประจาเดือน
กิจ
ธันวาคม
ร้านชิวอาร์ท กราฟฟิ คดีไซด์ โดย นางสาวกวิสรา ค่าจ้างเหมา
สังเกตุดี

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

540.00 2 ธ.ค. 62

CNTR-0276/63

1

4,410.00 3 ธ.ค. 62

CNTR-0277/63

1

176 3670100167429

ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่

โครงการฝึ กซ้อมแผนการดับเพลิงและ
การกูช้ ีพกูภ้ ยั

700.00 3 ธ.ค. 62

CNTR-0278/63

1

177 3670101268822

ร้านองครักษ์ เคมีภณ
ั ฑ์ โดย นางกฤติยา รักอยู่

โครงการฝึ กซ้อมแผนการดับเพลิงและ
การกูช้ ีพกูภ้ ยั

4,400.00 3 ธ.ค. 62

CNTR-0279/63

1

178 3670101302982

ร้าน บี เฟรนด์ โดย นางสาวนงลักษณ์ อ่องยิง่

โครงการฝึ กซ้อมแผนการดับเพลิงและ
การกูช้ ีพกูภ้ ยั

1,882.00 3 ธ.ค. 62

CNTR-0280/63

1

179 3510200331574

ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิตานนท์

โครงการฝึ กซ้อมแผนการดับเพลิงและ
การกูช้ ีพกูภ้ ยั

1,800.00 3 ธ.ค. 62

CNTR-0281/63

1

180 3670301233976

สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล เอมพิณ

โครงการฝึ กซ้อมแผนการดับเพลิงและ
การกูช้ ีพกูภ้ ยั

1,200.00 3 ธ.ค. 62

CNTR-0282/63

1

181 3670100167429

ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่

ค่าจ้างเหมาบริ การ

3,488.00 3 ธ.ค. 62

CNTR-0284/63

1
24

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
182 673535000399

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส วี ดี คอมพิวเตอร์

183 673553000222
184 3660100098753

หจก.จิตติศึกษาภัณฑ์
นายทัศน์ชยั เกิดแก้ว

185 3679900211447

นายอานาจ ยุปานันท์

186 673541000079
187 673541000079

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์

188 673541000079

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
(เครื่ องเลเซอร์มือถือเครื่ องวัดเมตร)
ซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ
โครงการค่าใช้จ่ายการสร้างภูมิคุม้ กันยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
โครงการค่าใช้จ่ายการสร้างภูมิคุม้ กันยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
วัสดุก่อสร้าง จานวน 1 รายการ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรี ยนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ (กอง
การศึกษา)

2,250.00 3 ธ.ค. 62

CNTR-0286/63

1

2,500.00 4 ธ.ค. 62
1,500.00 4 ธ.ค. 62

CNTR-0291/63
CNTR-0293/63

1
1

2,500.00 4 ธ.ค. 62

CNTR-0294/63

1

1,560.00 4 ธ.ค. 62
2,121.00 4 ธ.ค. 62

CNTR-0302/63
CNTR-0305/63

1
1

โครงการค่าใช้จ่ายการสร้างภูมิคุม้ กันยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

1,620.00 6 ธ.ค. 62

CNTR-0306/63

1
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ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
189 3530900064099

เพื่อนมีเดีย โดย นางวงเดือน สอนสุวรรณ์

190 673531000050

หจก. น้ าแข็งอนามัยไพศาล

191 673555001013

ห้างหุ้นส่วนจากัด ก.กสิ กิจเพชรบุระ

192 3670100167429
193 3570101251688
194 3670100060870

ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย ท้าวโยธา
อัพทูยู โดย นายปิ ลันธน์ ตัญตระกูล

195 673541000079

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์

โครงการค่าใช้จ่ายการสร้างภูมิคุม้ กันยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
โครงการค่าใช้จ่ายการสร้างภูมิคุม้ กันยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
วัสดุก่อสร้าง (ปูนขาวโดโลไมท์) จานวน
1 รายการ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ
จัดซื้ อพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อม
กรอบรู ป จานวน 2 รู ป
ซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 9
รายการ(ตามเอกสารแนบ)

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

600.00 11 ธ.ค. 62

CNTR-0309/63

1

1,195.00 11 ธ.ค. 62

CNTR-0310/63

1

4,000.00 11 ธ.ค. 62

CNTR-0311/63

1

3,000.00 12 ธ.ค. 62
4,950.00 13 ธ.ค. 62
4,500.00 16 ธ.ค. 62

CNTR-0314/63
CNTR-0318/63
CNTR-0320/63

1
1
1

5,000.00 16 ธ.ค. 62

CNTR-0321/63

1
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ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
196 673559000348
197 673541000079
198 3679900097229
199 3670301233976
200 3510200331574
201 3670100167429
202 673535000399

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจากัด สัญญลักษณ์กระจก - อลูมิเนียม จัดจ้างเปลี่ยนกลอนประตูอลูมิเนียมบาน
สวิง
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์
จัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัวยาขัดพื้นขี้ผ้ งึ
ร้านเฉลิมพลเคหะภัณฑ์ โดย นางสาวสมศรี
จัดซื้ อวัสดุก่อสร้าง จานวน 2 รายการ
พิบลู ย์มณี
สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล เอมพิณ
โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทาง
การจราจรในช่วงเทศกาล
ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิตานนท์
โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทาง
การจราจรในช่วงเทศกาล

2,400.00 16 ธ.ค. 62

CNTR-0325/63

1

1,650.00 16 ธ.ค. 62
690.00 19 ธ.ค. 62

CNTR-0326/63
CNTR-0334/63

1
1

900.00 20 ธ.ค. 62

CNTR-0335/63

1

3,660.00 20/12/2562

CNTR-0336/63

1

ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส วี ดี คอมพิวเตอร์

3,000.00 20 ธ.ค. 62
1,100.00 20 ธ.ค. 62

CNTR-0338/63
CNTR-0340/63

1
1

ค่าจ้างเหมาบริ การ
จ้างเหมาซ่อมเครื่ องคอมพิวเตอร์ของกอง
การศึกษา รหัสครุ ภณ
ั ฑ์ 416/56/0174
จานวน 1 เครื่ องและเครื่ องปริ๊ นเตอร์
รหัสครุ ภณ
ั ฑ์ 416/55/0165 จานวน 1
เครื่ อง

27

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

203 3670400139056

นายนพดล กิตติวิโรจน์

โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

4,500.00 20 ธ.ค. 62

CNTR-0341/63

1

204 3670301233976

สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล เอมพิณ

โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

1,800.00 20 ธ.ค. 62

CNTR-0342/63

1

205 1679900314231

นายเมธัส สิ งห์สกุลรัตน์

โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

1,750.00 20 ธ.ค. 62

CNTR-0343/63

1

206 675554000392

บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด

กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่ยดึ
เหนี่ ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

1,203.75 20 ธ.ค. 62

CNTR-0344/63

1

28

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
207 3670100017401

208 673541000079

209 3670100167429

ร้านชิวอาร์ท กราฟฟิ คดีไซด์ โดย นางสาวกวิสรา โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สังเกตุดี
สุนขั บ้าด้วยการทาหมัน ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนขั บ้า ตามพระราชปณิ ธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ

ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่

สุนขั บ้าด้วยการทาหมัน ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนขั บ้า ตามพระราชปณิ ธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
ค่าจ้างเหมาบริ การ

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

1,200.00 23 ธ.ค. 62

CNTR-0345/63

1

1,846.00 23 ธ.ค. 62

CNTR-0346/63

1

4,500.00 23 ธ.ค. 62

CNTR-0347/63

1
29

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

210 3679900140345

นางปราณี เจริ ญสุข

กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่ยดึ
เหนี่ ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

4,110.00 23 ธ.ค. 62

CNTR-0348/63

1

211 673541000079

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์

4,445.00 24 ธ.ค. 62

CNTR-0350/63

1

212
213
214
215
216
217

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์
สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล เอมพิณ
ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
ร้าน 999 ดีไซน์ โดย นางสาวปิ ยะลักษณ์ ฝั้นขัด
นายทัศน์ชยั เกิดแก้ว
สถานีวิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย จ.
เพชรบูรณ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไดมอนด์เวฟ เรดิโอ

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว งานบวริ หาร
ทัว่ ไปกองสาธารณสุขฯ
วัสดุสานักงานจานวน ๗ รายการ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าจ้างเหมา
โครงการจัดงานวันขึ้นปี ใหม่
ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

24 ธ.ค. 62
25/12/2562
25 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62
1 ต.ค. 62

CNTR-0352/63
CNTR-0353/63
CNTR-0355/63
CNTR-0357/63
CNTR-0360/63
2/2563(CNTR-0099/63)

1
1
1
1
1
4

99,600.00 1 ต.ค. 62

1/2563(CNTR-0100/63)

4

673541000079
3670301233976
3670100167429
5650600046180
3660100098753
994000508425

218 673556000045

2,532.00
1,200.00
2,154.00
4,980.00
4,200.00
60,000.00

30

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
219 675554000392
220 675537000185

บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด
บริ ษทั สยามนิสสัน เพชรบูรณ์ จากัด

221
222
223
224
225
226

นายธานินทร์ กลางธานินทร์
นายนพดล กิตติวิโรจน์
เอ็ม.ดี.อิเล็คทรอนิคส์ โดย นายวรวุฒิ จันแปลง
นายธนภัทร อุตแก้ว
นายพิภชั ปานแก้ว
แนนสปอร์ต โดย นางสาวพัชรี คุณบัวลา

1670400093076
3670400139056
3670101080505
1679900212692
1679900279916
1411000070616

จัดซื้ อน้ าดื่ม
รถบรรทุก (ดีเซล), หลังคารถบรรทุก
ขนาด 1 ตัน
โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ ถนนคนพอเพียง
โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ ถนนคนพอเพียง
โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ ถนนคนพอเพียง
โครงการตักบาตรเทโวร่ วมกับวัดประตู
ดาว
โครงการตักบาตรเทโวร่ วมกับวัดประตู
ดาว
โครงการแข่
งขันกีฬานักเรี ยนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ (กอง
การศึกษา)

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

5,350.00 2 ต.ค. 62
511,000.00 2 ต.ค. 62

003/2563(CNTR-0118/63)
25/2562(CNTR-0117/63)

4
4

126,000.00
189,000.00
132,000.00
6,000.00
10,000.00
24,830.00

2/2563(CNTR-0121/63)
1/2563(CNTR-0122/63)
3/2563(CNTR-0120/63)
กศ.3/2563(CNTR-0130/63)
กศ.5/2563(CNTR-0132/63)
กศ.2/2563(CNTR-0129/63)

4
4
4
4
4
4

3 ต.ค. 62
3 ต.ค. 62
3 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62

31

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

227 655506000035

บริ ษทั เพชรประเสริ ฐ จากัด

โครงการแข่งขันกีฬานักเรี ยนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ (กอง
การศึกษา)

36,000.00 9 ต.ค. 62

กศ.2/2563(CNTR-0131/63)

4

228 3670100017401

ร้านชิวอาร์ท กราฟฟิ คดีไซด์ โดย นางสาวกวิสรา โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระ
สังเกตุดี
เกียรติร่วมกับวัดพระแก้ว
เวิลด์ ซอคเกอร์ โดย นางปรานี สิ ทธิโชติ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรี ยนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ (กอง
การศึกษา)

19,755.00 9 ต.ค. 62

กศ.1/2563(CNTR-0134/63)

4

62,490.00 9 ต.ค. 62

กศ.1/2563(CNTR-0133/63)

4

7,980.00 9 ต.ค. 62

กศ.3/2563(CNTR-0128/63)

4

10,000.00 17 ต.ค. 62

4/2563(CNTR-0141/63)

4

229 3411000015611

230 673541000079

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์

โครงการแข่งขันกีฬานักเรี ยนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ (กอง
การศึกษา)

231 3670100167429

ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่

ค่าจ้างเหมาบริ การ

32

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
232

นายกันยา อิ่มสมบัติ

233 3679900159879

นางสาวทรรศนีย ์ เจริ ญสุข

234 3570101251688
235 3250500199470

236
237
238
239

3670100107787
675534000125
673557000278
3679900064622

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระ
เกียรติร่วมกับวัดพระแก้ว
กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่ยดึ
เหนี่ ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

70,000.00 21 ต.ค. 62

กศ.4/2563(CNTR-0146/63)

4

6,000.00 22 ต.ค. 62

6/2563(CNTR-0152/63)

4

ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย ท้าวโยธา
นายปรี ชา ศรี เรื องฤทธิ์

จัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์จานวน 4 รายการ
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทาข้อมูล
และรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

22,600.00 22 ต.ค. 62
30,000.00 30 ต.ค. 62

5/2563(CNTR-0150/63)
9/2563(CNTR-0172/63)

4
4

ร้านดาวสุ่ มไก่ โดย นายหนุ่ม อินทร์ช่วย
บริ ษทั บุณยเกียรติ ไอศกรี ม จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไทยทองดีการเกษตร
เจี่ยไต่เฮง โดย นายกิตติพงศ์ เพชระบูรณิ น

จัดซื้ อวัสดุก่อสร้างจานวน 1 รายการ
จัดซื้ ออาหารเสริ ม (นม)
จัดซื้ อวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ
จัดซื้ อวัสดุการเกษตร จานวน 3 รายการ

8/25963(CNTR-0170/63)
กศ. 1/2563(CNTR-0175/63)
10/2563(CNTR-0173/63)
11/2563(CNTR-0176/63)

4
4
4
4

9,100.00
4,788,978.00
79,980.00
13,840.00

30 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62

33

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
240 1679900314231
241 675554000392
242 3101500705512
243 3670301233976

นายเมธัส สิ งห์สกุลรัตน์

จ้างเหมาจัดทาอาหารว่าง อาหาร และ
เครื่ องดื่ม
บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด
จัดซื้ อน้ าดื่มประจาเดือนพฤศจิกายน
นิธิวชั ร์เทรดดิ้ง โดย นายนิธิวชั ร์ อภินนั ทานุวฒั น์ จัดซื้ อวัสดุซ่อมแซมผิวจราจร ถนนในเขต
เทศบาล
สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล เอมพิณ
กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่ยดึ
เหนี่ ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

244 673541000079
245 3670400139056

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์
นายนพดล กิตติวิโรจน์

จัดซื้ อบันไดอลูมิเนียม
กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่ยดึ
เหนี่ ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

246 1679900151448

พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพรทิพย์ นวลแก้ว

จ้างซ่อมแซมรถยนต์กองคลัง

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

21,000.00 1 พ.ย. 62

7/2563(CNTR-0177/63)

4

5,350.00 1 พ.ย. 62
177,100.00 5 พ.ย. 62

12/2563(CNTR-0178/63)
13/2563(CNTR-0185/63)

4
4

18,000.00 5 พ.ย. 62

15/2563(CNTR-0191/63)

4

5,850.00 5 พ.ย. 62
9,000.00 6 พ.ย. 62

14/2563(CNTR-0190/63)
19/2563(CNTR-0198/63)

4
4

27,400.00 6 พ.ย. 62

16/2563(CNTR-0192/63)

4
34

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
247 673541000079
248 673553000044

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรประดับยนต์

249 3700500551705

เจริ ญ สุด สุุ ด โดย นายวรัชญ์ บุญแก้ว

250
251
252
253
254
255

นายสัญญา วรปัญญา
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ยางยนต์
นายวิชยั กระอิม
เบ็นซ์ก๊อปปี้ โดย นายวีระ แสงโพธิ์
พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพรทิพย์ นวลแก้ว

3679900067397
673541000079
673560001646
3670100826163
3601000542598
1679900151448

โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง
จ้างเหมาบารุ งรักษาและซ่อมแซมรถยนตื
ส่วนกลาง นก 1188
โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง
จัดซื้ อวัสดุสานักงาน จานวน 22 รายการ
จัดซื้ อยางรถยนต์
จัดซื้ อวัสดุการเกษตร
ค่าจ้างเหมาบริ การ
จัดซื้ อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน
8 รายการ

7,892.00 6 พ.ย. 62
8,500.00 6 พ.ย. 62
132,000.00 7 พ.ย. 62
98,600.00
11,205.00
20,000.00
29,800.00
15,000.00
88,200.00

7 พ.ย. 62
7 พ.ย. 62
7 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62
11 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง
กศ.4/2563(CNTR-0199/63)
15/2563(CNTR-0197/63)

4
4

21/2562(CNTR-0202/63)

4

กศ 7/2563(CNTR-0204/63)
20/2563(CNTR-0201/63)
22/2563(CNTR-0203/63)
23/2563(CNTR-0208/63)
24/2563(CNTR-0212/63)
25/2563(CNTR-0218/63)

4
4
4
4
4
4

35

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

256 673537000515

หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริ ค

เก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน, ตู้
ลิ้นชักเก็บเอกสาร ชนิด 2 ลิ้นชัก, โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ฯ, โต๊ะทางานสาหรับ
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานฯ

13,590.00 12 พ.ย. 62

1/2563(CNTR-0213/63)

4

257 673537000515

หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริ ค

1.โต๊ะทางาน, 2.โต๊ะต่อเข้ามุม, 3.โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ , 4.ฐานรอง CPU, 5.ตูล้ ิ้นชัก
แบบ 3 ลิ้นชัก, 6.เก้าอี้สาหรับอานวยการ
(ระดับต้น)

31,700.00 12 พ.ย. 62

1/2563(CNTR-0214/63)

4

258 673537000515
259 673537000515
260 673537000515

หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริ ค
หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริ ค
หจก.สากลเฟอร์นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริ ค

เก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน
เก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่ , เก้าอี้สาหรับ
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน, ตูไ้ ม้เก็บเอกสาร
(ทรงเตี้ย), ตูไ้ ม้เก็บเอกสาร (ทรงสูง), ตู้
เหล็กเก็บเอกสาร (ชนิด 40 ช่อง), โต๊ะ
ทางานรู ปตัวแอล (L)

8,370.00 12 พ.ย. 62
11,000.00 12 พ.ย. 62
83,700.00 12 พ.ย. 62

1/2563(CNTR-0215/63)
1/2563(CNTR-0216/63)
1/2563(CNTR-0217/63)

4
4
4

36

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

261 673548000970

ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีทีที กรุ๊ ป

ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก Guard Rail กันตก
พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริ เวณ
สะพานวัดโพธิ์เย็นถึงรอยต่อถนนสนามชัย

262
263
264
265
266
267

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์
เอ็ม.ดี.อิเล็คทรอนิคส์ โดย นายวรวุฒิ จันแปลง
นายธีระพงษ์ สันทัด
บริ ษทั โปรซีเคียว พรี เมี่ยม จากัด
บริ ษทั โปรซีเคียว พรี เมี่ยม จากัด

จัดซื้ อแบบพิมพ์
จัดซื้ อวัสดุสานักงาน (อุปกรณ์ไล่หนู)
จ้างซ่อมแซมปรับปรุ งเสี ยงตามสาย
ค่าจ้างเหมา
กล้องถ่ายรู ปแบบคอมแพค
เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 4,000 ANSI Lumens

12,280.00
6,200.00
88,650.00
17,500.00
21,000.00
25,500.00

268 673541000079
269 675558000532
270 673560000445

ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์
บริ ษทั โปรซีเคียว พรี เมี่ยม จากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด ทวีคูณเพชรบูรณ์ คาร์เซอร์วิส

8,694.00 19 พ.ย. 62
6,250.00 20 พ.ย. 62
37,600.00 20 พ.ย. 62

32/2563(CNTR-0240/63)
35/2562(CNTR-0246/63)
33/2563(CNTR-0243/63)

4
4
4

271 3501100060511

อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย พรมติ๊บ

จัดซื้ อวัสดุสานักงานจานวน 19 รายการ
จ้างซ่อม CCTV
จัดซื้ อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน
11 รายการ
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

13,450.00 20 พ.ย. 62

34/2563(CNTR-0244/63)

4

994000188251
673541000079
3670101080505
4679900002072
675558000532
675558000532

416,000.00 13 พ.ย. 62

เหตุผล
สนับสนุน

4/2563(CNTR-0222/63)

14 พ.ย. 62 พช52005/2659(CNTR-0226/63)
14 พ.ย. 62
26/2563(CNTR-0225/63)
14 พ.ย. 62
27/2563(CNTR-0227/63)
15 พ.ย. 62
28/2563(CNTR-0228/63)
18 พ.ย. 62
31/2563(CNTR-0239/63)
18 พ.ย. 62
30/2562(CNTR-0238/63)

4

4
4
4
4
4
4

37

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
272 3510200331574
273 3670100683621

ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิตานนท์
นายยุท คลังเงิน

274 3510200331574
275 3169900148103
276 3700500551705

ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิตานนท์
ไลท์ติ้งดีไซด์ โดย นายสุชิน อินทร์สา
เจริ ญ สุด สุุ ด โดย นายวรัชญ์ บุญแก้ว

277
278
279
280

ร้านนายมะขาม โดย นายนาวิน คงวราคม
ไลท์ติ้งดีไซด์ โดย นายสุชิน อินทร์สา
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์
นายโยธิน ทับทิมเล็ก

1679900028859
3169900148103
673541000079
3679900001256

281 3569900174631
282 1749900357037

ซื่ อตรงพาณิ ชย์ โดย นายเจริ ญ ซือตระกูล
ธิงค์ ไอเดีย โดย นางสาวจิตราภัทรณ์ สาขุนทด

จัดซื้ อวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ
โครงการซ่อมแซมอาคารโรงฆ่าสัตว์
ชุมชนที่ 14 (คลองศาลา)
จัดซื้ อวัสดุไฟฟ้า 3 รายการ
จัดซื้ อวัสดุไฟฟ้า 10 รายการ
โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาล และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ค่าจ้างเหมาบริ การ
จัดซื้ อวัสดุไฟฟ้า 10 รายการ
จัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว 37 รายการ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.พช.
เขต 1 และ สพม. 40 ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับประเทศ
จัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว 14 รายการ
ค่าจ้างเหมาบริ การ

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

94,900.00 21 พ.ย. 62
447,000.00 22 พ.ย. 62

36/2563(CNTR-0249/63)
5/2563(CNTR-0251/63)

4
4

5,890.00 22 พ.ย. 62
249,875.00 25 พ.ย. 62
10,000.00 26 พ.ย. 62

37/2563(CNTR-0252/63)
35/2563(CNTR-0256/63)
18/2563(CNTR-0258/63)

4
4
4

41/2563(CNTR-0268/63)
40/2563(CNTR-0267/63)
39/2563(CNTR-0264/63)
กศ.8/2563(CNTR-0269/63)

4
4
4
4

46/2563(CNTR-0273/63)
44/2563(CNTR-0275/63)

4
4

98,000.00
249,166.00
48,557.00
8,500.00

27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62

9,817.00 29 พ.ย. 62
11,820.00 29 พ.ย. 62

38

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

283
284
285
286
287
288
289
290
291

1679900151448
653560002600
673560001891
675554000392
3510200331574
3510200331574
3570101251688
673520000118
3670300715225

292 3679900143352

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพรทิพย์ นวลแก้ว
ห้างหุ้นส่วนจากัด บางกอก เอสวีพี
ห้างหุ้นส่วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณ
ั ฑ์
บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด
ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิตานนท์
ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิตานนท์
ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย ท้าวโยธา
ห้างหุ้นส่วนจากัด กิจพิบลู ย์บริ การ
อานวยอิเล็คทรอนิกส์ โดย นายอานวย แดงด้วง
นางจาปา แจ่มจารัส

จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
จ้างซ่อมรถตักหน้า - ขุดหลัง
จัดซื้ อวัสดุการเกษตร 6 รายการ
จัดซื้ อน้ าดื่ม
จัดซื้ อวัสดุไฟฟ้า จานวน 8 รายการ
จัดซื้ อวัสดุไฟฟ้า
จัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 10 รายการ
จัดซื้ อน้ ามันเชื้ อเพลิงและหล่อลื่น
จ้างเหมาบารุ งรักษาและซ่อมแซม
เครื่ องปรับอากาศ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรี ยนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ (กอง
การศึกษา)

13,760.00
99,500.00
5,570.00
5,350.00
7,545.00
9,980.00
31,500.00
21,958.00
13,950.00

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

29 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62
3 ธ.ค. 62
3 ธ.ค. 62
3 ธ.ค. 62
3 ธ.ค. 62
3 ธ.ค. 62
3 ธ.ค. 62

43/2563(CNTR-0271/63)
42/2563(CNTR-0270/63)
45/2563(CNTR-0274/63)
47/2563(CNTR-0290/63)
51/2563(CNTR-0288/63)
49/2563(CNTR-0283/63)
52/2563(CNTR-0287/63)
50/2563(CNTR-0285/63)
48/2563(CNTR-0289/63)

4
4
4
4
4
4
4
4
4

กศ.9/2563(CNTR-0304/63)

4

12,000.00 4 ธ.ค. 62

39

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

293 675558000532

บริ ษทั โปรซีเคียว พรี เมี่ยม จากัด

เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1, เครื่ องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2,
เครื่ องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรื อ
LED ขาวดา, เครื่ องพิมพ์เลเซอร์หรื อ LED
ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1, เครื่ อง
สารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ฯ

144,100.00 4 ธ.ค. 62

1/2563(CNTR-0295/63)

4

294 675558000532
295 675558000532

บริ ษทั โปรซีเคียว พรี เมี่ยม จากัด
บริ ษทั โปรซีเคียว พรี เมี่ยม จากัด

กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด CCTV
1.เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน, 2.
เครื่ องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ , 3.เครื่ องสารอง
ไฟฟ้า

499,500.00 4 ธ.ค. 62
56,800.00 4 ธ.ค. 62

2/2563(CNTR-0299/63)
1/2563(CNTR-0296/63)

4
4

296 675558000532

บริ ษทั โปรซีเคียว พรี เมี่ยม จากัด

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล, เครื่ องพิมพ์แบบฉี ดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

26,300.00 4 ธ.ค. 62

1/2563(CNTR-0297/63)

4

40

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
297 675558000532

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

22,000.00 4 ธ.ค. 62

1/2563(CNTR-0298/63)

4

68,908.00 4 ธ.ค. 62

54/2562(CNTR-0301/63)

4

31,955.00 4 ธ.ค. 62

55/2563(CNTR-0303/63)

4

8,425.00 4 ธ.ค. 62

กศ.5/2563(CNTR-0300/63)

4

51,200.00 9 ธ.ค. 62

กศ.6/2563(CNTR-0308/63)

4

302 673541000079

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล
บริ ษทั วี.พี.เอ.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ า
คลองวัดสิ งห์แก้ว
ร้านเมืองเพชรเพิ่มพูนค้าไม้ โดย นางมยุรา เหง้า จัดซื้ อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ
สาลี
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์
โครงการค่าใช้จ่ายการสร้างภูมิคุม้ กันยา
เสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ
เครื่ องฉายภาพ 3 มิติ, เครื่ องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาด 3000 ANSI Lumens
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์
จัดซื้ อวัสดุสานักงานจานวน 24 รายการ

13,673.00 9 ธ.ค. 62

56/2563(CNTR-0307/63)

4

303 3679900067397
304 3670400071141
305 1670400093076

นายสัญญา วรปัญญา
นางสาวศิริพร ลือกิจ
นายธานินทร์ กลางธานินทร์

99,000.00 11 ธ.ค. 62
75,000.00 12 ธ.ค. 62
60,000.00 12 ธ.ค. 62

57/2563(CNTR-0312/63)
60/2563(CNTR-0313/63)
61/2563(CNTR-0317/63)

4
4
4

298 135553005654
299 3670101578317
300 673541000079
301 3470500012050

บริ ษทั โปรซีเคียว พรี เมี่ยม จากัด

เหตุผล
สนับสนุน

โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน
โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน
โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน

41

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
306 3670400139056
307 3169900148103
308 1679900151448

นายนพดล กิตติวิโรจน์
ไลท์ติ้งดีไซด์ โดย นายสุชิน อินทร์สา
พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพรทิพย์ นวลแก้ว

โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน
โครงการนันทนาการเพื่อประชาชน
จ้างซ่อมแซมรถท่องเที่ยว

309 1679900151448
310 3570101251688
311 3501100060511

พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพรทิพย์ นวลแก้ว
ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย ท้าวโยธา
อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย พรมติ๊บ

จัดซื้ อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

179,000.00 12 ธ.ค. 62
57,000.00 12 ธ.ค. 62
38,510.00 16 ธ.ค. 62

59/2563(CNTR-0316/63)
58/2563(CNTR-0315/63)
66/2563(CNTR-0327/63)

4
4
4

67,200.00 16 ธ.ค. 62
6,500.00 16 ธ.ค. 62
9,900.00 16 ธ.ค. 62

64/2563(CNTR-0322/63)
62/2563(CNTR-0319/63)
65/2563(CNTR-0323/63)

4
4
4

42

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
312 3700500551705

เจริ ญ สุด สุุ ด โดย นายวรัชญ์ บุญแก้ว

313 3670100826163
314 5670700079730

นายวิชยั กระอิม
สมุห์การช่าง โดย นายธรรมรัตน์ เพชรอุดม

315 3101800011354
316 673560001891

นริ นทร์ โดย นายวิกรม โฮรา
ห้างหุ้นส่วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณ
ั ฑ์

317 3670100017401

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนขั บ้าด้วยการทาหมัน ภายใต้โครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนขั บ้า ตามพระราชปณิ ธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
จัดซื้ อวัสดุการเกษตร
จัดซื้ อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจานวน 2
รายการ

จัดซื้ อวัสดุการเกษตร
จัดซื้ อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจานวน
15 รายการ
ร้านชิวอาร์ท กราฟฟิ คดีไซด์ โดย นางสาวกวิสรา โครงการจัดงานวันขึ้นปี ใหม่
สังเกตุดี

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

68,190.00 18 ธ.ค. 62

69/2563(CNTR-0332/63)

4

60,000.00 18 ธ.ค. 62
6,800.00 18 ธ.ค. 62

68/2563(CNTR-0330/63)
70/2563(CNTR-0333/63)

4
4

60,000.00 20 ธ.ค. 62
43,801.00 20 ธ.ค. 62

71/2563(CNTR-0337/63)
72/2563(CNTR-0339/63)

4
4

16,122.00 23 ธ.ค. 62

กศ.11/2563(CNTR-0349/63)

4
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ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
318 673535000399
319 3679900229893

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส วี ดี คอมพิวเตอร์
นายธัชพล ระตะเจริ ญ

320 3670100167429
321 3670100017401
322 673560001646
323
324
325
326
327

2679900019084
3679900067397
105555153111
994000165315

จัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ เป็ นระบบพลังงานไฟฟ้า
บริ เวณสระกลางเมืองถึงลานกีฬาหน้า
สถานีขนส่ง

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง

15,380.00 24 ธ.ค. 62
457,500.00 25 ธ.ค. 62

73/2563(CNTR-0351/63)
6/2563(CNTR-0356/63)

4
4

ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต หมายมัน่
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ร้านชิวอาร์ท กราฟฟิ คดีไซด์ โดย นางสาวกวิสรา ค่าจ้างเหมา
สังเกตุดี
ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบูรณ์ยางยนต์
จัดซื้ อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจานวน 1
รายการ

14,044.00 25 ธ.ค. 62
6,000.00 25 ธ.ค. 62

กศ.12/2563(CNTR-0359/63)
74/2563(CNTR-0354/63)

4
4

28,000.00 25 ธ.ค. 62

75/2563(CNTR-0358/63)

4

นางสาวปฐภรณ์ ทวีสุข
นางสี นวน สร้อยอินทร์
นายสัญญา วรปัญญา
บริ ษทั สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จากัด
องค์การเภสัชกรรม

49,000.00
8,900.00
75,000.00
40,339.00
98,406.80

โครงการจัดงานวันขึ้นปี ใหม่
โครงการจัดงานวันขึ้นปี ใหม่
โครงการจัดงานวันขึ้นปี ใหม่
ค่าจ้างเหมาบริ การ
จัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์ จานวน 43 รายการ

26 ธ.ค. 62 กศ.15/2563(CNTR-0363/63)
26 ธ.ค. 62 กศ.13/2563(CNTR-0361/63)
26 ธ.ค. 62 กศ. 14/2563(CNTR-0362/63)
26 ธ.ค. 62
77/2563(CNTR-0365/63)
26 ธ.ค. 62 พช 52005/3031(CNTR-0364/63)

4
4
4
4
4
44

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี/เลขประจาตัว
ประชาชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ชื่อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
จัดซื้ อจัดจ้าง

วันที่
328 673560001891
329 1679900212692

ห้างหุ้นส่วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณ
ั ฑ์
นายธนภัทร อุตแก้ว

รวม

จัดซื้ อวัสดุการเกษตร จานวน 2 รายการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกกาจัดวัชพืช
ในบ่อน้ าบ่อตาก บริ เวณสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และ
ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

5,760.00 27 ธ.ค. 62
98,500.00 16/12/2562

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสั่งซื้ อสั่งจ้าง
78/2563(CNTR-0366/63)
63/2563(CNTR-0324/63)

4
4

23,730,869.95

45

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560มาตรา 66
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด นั้น
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(นายเสกสรร นิยมเพ็ง)
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

