รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
1
2
3

4

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
0 0015 62453 89 1 ร้าน จิ้นเซ้งพานิ ช โดย นาย
จักรกฤษณ์ ตั้งไพศาลกิจ
3 4110 00015 61 1 เวิลด์ ซอคเกอร์ โดย นางปรานี
สิ ทธิ โชติ

ค่าจ้างเหมาบริ การ

3 6701 00689 59 0 นางสาวนงลักษณ์ สี ดาแจ่ม

โครงการส่งเสริ มกีฬาประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
(ต้านยาเสพติด) (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าจัดซื้อหนังสื อพิมพ์ ประจาเดือน
มกราคม 2563
โครงการส่งเสริ มกีฬาประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
(ต้านยาเสพติด) (กองสวัสดิการสังคม)

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

4,000.00 03/01/2563

CNTR-0367/63

1

630.00 03/01/2563

CNTR-0368/63

1

4,500.00 06/01/2563

CNTR-0369/63

1

4,500.00 06/01/2563

CNTR-0370/63

1

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
5
6
7
8
9

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 6799 00190 56 3 ร้าน ช.สิ นเจริ ญดี โดย นาย
ปราโมทย์ ศรี สุขมุ ชัย
3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย
ท้าวโยธา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

2,000.00 06/01/2563

CNTR-0371/63

1

790.00 06/01/2563

CNTR-0372/63

1

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

3,185.00 06/01/2563

CNTR-0373/63

1

ค่าจ้างเหมาบริ การ

4,500.00 06/01/2563

CNTR-0375/63

1

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1
รายการ

3,400.00 07/01/2563

CNTR-0376/63

1

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
10
11
12
13
14
15

3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล
เอมพิณ
3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล
เอมพิณ
0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
อิเล็คตริ ค
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 6010 00542 59 8 เบ็นซ์ก๊อปปี้ โดย นายวีระ แสงโพธิ์
0 6735 31000 05 0 หจก. น้ าแข็งอนามัยไพศาล

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

3,112.50 07/01/2563

CNTR-0379/63

1

ค่าจ้างเหมาบริ การ

3,000.00 07/01/2563

CNTR-0380/63

1

เพื่อจัดซื้อกระติกน้ าร้อนชนิดไฟฟ้า
ขนาดความจุ 3 ลิตร
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 7
รายการ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

1,800.00 08/01/2563

CNTR-0381/63

1

2,175.00 08/01/2563

CNTR-0382/63

1

3,350.00 09/01/2563
3,320.00 09/01/2563

CNTR-0387/63
CNTR-0388/63

1
1

3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

16

1 6799 00314 23 1 นายเมธัส สิ งห์สกุลรัตน์

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนขั บ้าด้วยการทาหมัน ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนขั บ้า ตามพระราช
ปณิ ธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4,320.00 09/01/2563

CNTR-0389/63

1

17

0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์

วัสดุงานบ้านงานครัว งานกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4,140.00 09/01/2563

CNTR-0390/63

1

4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
18
19
20
21
22
23

3 6701 01080 50 5 เอ็ม.ดี.อิเล็คทรอนิคส์ โดย นายวร โครงการวันครู
วุฒิ จันแปลง
3 6799 00134 03 5 นางสี นวน สร้อยอินทร์
โครงการวันครู
0 6755 54000 39 2 บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด จัดซื้อน้ าดื่ม ขนาด 600 ml จานวน 20
แพ็ค
3 6799 00082 03 5 นายธงชัย พรหมบุญ
จัดซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 7 รายการ
3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย วัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ
ท้าวโยธา
3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ
ท้าวโยธา

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

2,000.00 14/01/2563

CNTR-0397/63

1

4,000.00 14/01/2563
1,177.00 15/01/2563

CNTR-0398/63
CNTR-0401/63

1
1

620.00 15/01/2563
4,980.00 16/01/2563

CNTR-0402/63
CNTR-0409/63

1
1

4,950.00 16/01/2563

CNTR-0411/63

1

5

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
24
25

26

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
ค่าจ้างเหมาบริ การ
บรรพต หมายมัน่
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย จ้างเหมาซ่อมบารุ งรักษารถหกล้อของ
พรมติ๊บ
กองการศึกษา หมายเลขทะเบียน
811584 รหัสครุ ภณั ฑ์ 002/36/0014
จานวน 1 คัน

4,500.00 16/01/2563

CNTR-0416/63

1

3,400.00 17/01/2563

CNTR-0421/63

1

3 6701 00685 11 0 นายกิตติวฒ
ุ ิ พูดคล่อง

4,800.00 17/01/2563

CNTR-0422/63

1

จ้างเหมาซ่อมบารุ งรักษารถหกล้อของ
กองการศึกษา หมายเลขทะเบียน
811584 รหัสครุ ภณั ฑ์ 002/36/0014
จานวน 1 คัน

6

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
27
28
29
30
31

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์
3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย
โฆษิตานนท์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 10 รายการ

1,876.00 20/01/2563

CNTR-0427/63

1

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 7
รายการ
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม จานวน 1
รายการ
โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ถนนคน
พอเพียง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 3 รายการ

2,605.00 20/01/2563

CNTR-0428/63

1

3,500.00 21/01/2563

CNTR-0431/63

1

3,660.00 22/01/2563

CNTR-0436/63

1

560.00 22/01/2563

CNTR-0437/63

1

7

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
32
33
34
35
36

3 6701 01080 50 5 เอ็ม.ดี.อิเล็คทรอนิคส์ โดย นายวร
วุฒิ จันแปลง
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์
0 6735 59000 34 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด สัญญลักษณ์
กระจก - อลูมิเนี ยม
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

ค่าจ้างเหมาบริ การ

3,000.00 22/01/2563

CNTR-0439/63

1

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจานวน 3 รายการ

3,325.00 22/01/2563

CNTR-0440/63

1

ค่าจ้างเหมา

600.00 22/01/2563

CNTR-0441/63

1

ค่าจ้างเหมาบริ การ

400.00 23/01/2563

CNTR-0445/63

1

ค่าจ้างเหมาบริ การ

4,000.00 24/01/2563

CNTR-0446/63

1

8

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
37
38
39
40
41

0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
อิเล็คตริ ค
3 6701 00985 87 3 ร้านสวัสดิ์ แอร์ เซอร์วิส โดย นาย
สวัสดิ์ มูลพันธ์
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
0 0015 62453 89 1 ร้าน จิน้ เซ้งพานิ ช โดย นาย
จักรกฤษณ์ ตั้งไพศาลกิจ
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่

ซ่อมครุ ภณั ฑ์สานักงาน (เก้าอี้) รหัส
ครุ ภณั ฑ์ 416/58/4916
ค่าบารุ งรักษา และซ่อมแซม จานวน 5
รายการ
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม จานวน 4
รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ค่าซื้อหนังสื อพิมพ์ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2563
ค่าจ้างเหมาบริ การ

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

1,500.00 24/01/2563

CNTR-0448/63

1

4,950.00 27/01/2563

CNTR-0450/63

1

4,300.00 30/01/2563

CNTR-0455/63

1

570.00 31/01/2563

CNTR-0464/63

1

1,500.00 06/02/2563

CNTR-0472/63

1

9

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
42
43
44
45
46

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
3 6799 00187 18 0 โอเอ พรี เมียม โดย นางสาวรุ้ง
ตะวัน โฆษิตานนท์

วัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

2,275.00 06/02/2563

CNTR-0474/63

1

450.00 06/02/2563

CNTR-0475/63

1

ค่าจ้างเหมาบริ การ

2,000.00 07/02/2563

CNTR-0476/63

1

ค่าจ้างเหมาบริ การ

4,500.00 07/02/2563

CNTR-0477/63

1

โครงการประชาคมชุมชน

1,800.00 07/02/2563

CNTR-0478/63

1

วัสดุสารวจ จานวน 1 รายการ

10

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

47

3 6701 00985 87 3 ร้านสวัสดิ์ แอร์ เซอร์วิส โดย นาย เพื่อบารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
สวัสดิ์ มูลพันธ์
รถกระบะ (มาสด้า) รหัสครุ ภณั ฑ์
002/41/0017 หมายเลขทะเบียน บต
6727

3,980.00 11/02/2563

CNTR-0479/63

1

48

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่

1,598.00 11/02/2563

CNTR-0480/63

1

500.00 12/02/2563

CNTR-0483/63

1

3,000.00 12/02/2563

CNTR-0484/63

1

49
50

จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สี
โปสเตอร์สะท้อนแสง คละสี
ค่าจ้างเหมา

11

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
51
52
53
54

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดี
การเกษตร
1 7799 00019 15 8 เอดีเอส-เพชรบูรณ์.คอม โดย นาย
พร้อมพงศ์ แท่นประเสริ ฐกุล
1 6699 00122 14 6 ร้าน ซี เอ็น ปริ้ นเตอร์เซอร์วิส
แอนด์ ซัพพลาย โดย นายชาญชัย
แก้วกาพล

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

ค่าจ้างเหมาบริ การ

3,000.00 13/02/2563

CNTR-0488/63

1

วัสดุการเกษตร จานวน 5 รายการ

3,880.00 13/02/2563

CNTR-0489/63

1

จัดซื้อแบตเตอรี่ ลาโพงขยายเสี ยงและ
ไมโครโฟน
จัดซื้อตลับหมึกเครื่ องพิมพ์ จานวน 2
รายการ

4,400.00 13/02/2563

CNTR-0490/63

1

1,800.00 13/02/2563

CNTR-0491/63

1

12

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
55

0 6755 48000 04 1 บริ ษทั สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จากัด

ด้วยรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กฉ
2335 หมายเลขทะเบียนครุ ภณั ฑ์
002/56/0031 มีสภาพชารุ ดไม่สามารถ
ใช้งานได้ เนื่องจากระบบเครื่ องยนต์
ช่วงล่าง เสี ยใช้งานไม่ได้ จึงมีความ
จาเป็ นต้องดาเนินการซ่อมแซมและ
เปลี่ยน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ดีและมีประสิ ทธิภาพ จึงขออนุมตั ิ
ดาเนินการซ่อมแซมรถตรวจการณ์คนั
ดังกล่าว

3,837.02 13/02/2563

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง
CNTR-0492/63

1

13

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
56
57

58

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดี
การเกษตร

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

ค่าจ้างเหมาบริ การ

1,500.00 13/02/2563

CNTR-0493/63

1

เพื่อดาเนินการแก้ไขปรับสภาพน้ า
บริ เวณบ่อกาจัดขยะมูลฝอยให้ได้
มาตรฐาน ช่วยปรับสภาพสี ของน้ า
และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการย่อย
สลายอินทรี ยใ์ นระบบบาบัดน้ าเสี ย ซึ่ง
จะดาเนินการในบ่อบม (บ่ที่4)

4,000.00 14/02/2563

CNTR-0496/63

1

3 6701 00017 40 1 ร้านชิวอาร์ ท กราฟฟิ คดีไซด์ โดย โครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติ
นางสาวกวิสรา สังเกตุดี
หรื อความบกพร่ องทางการมองเห็น
ในกลุ่มผูท้ ี่พบปัญหาทางการมองเห็น

600.00 14/02/2563

CNTR-0498/63

1

14

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

59

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

โครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติ
หรื อความบกพร่ องทางการมองเห็น
ในกลุ่มผูท้ ี่พบปัญหาทางการมองเห็น

1,423.00 14/02/2563

CNTR-0500/63

1

60

0 6755 54000 39 2 บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด โครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติ
หรื อความบกพร่ องทางการมองเห็น
ในกลุ่มผูท้ ี่พบปัญหาทางการมองเห็น

3,531.00 17/02/2563

CNTR-0506/63

1

15

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
61

0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดี
การเกษตร

ด้วยฝ่ ายป้องกันและรักษาความสงบ
สานักปลัดเทศบาล มีความจาเป็ นต้อง
ใช้ขอ้ ต่อแป๊ บรี ดเกลียวในสาหรับ
เครื่ องสูบน้ า เพื่อเตรี ยมความพร้อม
สาหรับช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุอุทกภัย
และเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุอุทกภัย เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย ฝ่ ายป้องกันฯจึงขอ
อนุมตั ิดาเนินการจัดซื้อวัสดุดงั กล่าว

62

3 6701 01302 98 2 ร้าน บี เฟรนด์ โดย นางสาวนง
ลักษณ์ อ่องยิง่

จัดซื้อสเปรย์กาจัดหนู

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

890.00 18/02/2563

CNTR-0508/63

1

4,680.00 18/02/2563

CNTR-0510/63

1

16

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
63
64
65

66
67

3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย
ท้าวโยธา
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล
เอมพิณ

ซ่อมแซมเครื่ องคอมพิวเตอร์ รหัส
ครุ ภณั ฑ์ 416/59/0293
ค่าจ้างเหมาบริ การ

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
1 6799 00151 59 6 นายอาทิตย์ ปู่ แก้ว

ค่าจ้างเหมาบริ การ

โครงการค่าใช้จ่ายการสร้างภูมิคุม้ กัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

4,900.00 21/02/2563

CNTR-0519/63

1

4,000.00 24/02/2563

CNTR-0526/63

1

600.00 25/02/2563

CNTR-0531/63

1

3,000.00 25/02/2563

CNTR-0533/63

1

63,000.00 25/02/2563

CNTR-0534/63

1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
68
69
70
71
72
73

3 6010 00542 59 8 เบ็นซ์ก๊อปปี้ โดย นายวีระ แสงโพธิ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
3 4099 00386 06 1 ร้านเฉลิมศิลป์ โดย นายฐานวัฒน์
พัฒนนวพงศ์
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
3 6698 00129 42 1 ก๊อปปี้ วัน โดย นางสาววรรณิ ภา
ทองพุม่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

ค่าจ้างเหมาบริ การ
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของกอง
การศึกษา จานวน 3 รายการ
ค่าจ้างเหมาบริ การ

4,500.00 25/02/2563
3,470.00 25/02/2563

CNTR-0535/63
CNTR-0537/63

1
1

400.00 25/02/2563

CNTR-0538/63

1

ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม จานวน 1
รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ค่าจ้างเหมาบริ การ

2,000.00 25/02/2563

CNTR-0539/63

1

1,000.00 26/02/2563

CNTR-0544/63

1

ค่าจ้างเหมาบริ การ

3,500.00 27/02/2563

CNTR-0547/63

1

18

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
74
75

76

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
ค่าจ้างเหมาบริ การ
บรรพต หมายมัน่
3 6701 00017 40 1 ร้านชิวอาร์ ท กราฟฟิ คดีไซด์ โดย โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
นางสาวกวิสรา สังเกตุดี
สุนขั บ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า ตาม
พระราชปณิ ธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรี
วางควั
ตติยาเดื
ราชนารี
0 0015 62453 89 1 ร้าน จิ้นเซ้งพานิ ช โดย นาย
ค่าจัดซื้อสหนั
งสื อฒพินมวรขั
พ์ประจ
อน
จักรกฤษณ์ ตั้งไพศาลกิจ

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

2,000.00 28/02/2563

CNTR-0552/63

1

1,200.00 28/02/2563

CNTR-0555/63

1

660.00 28/02/2563

CNTR-0559/63

1

มีนาคม 2563
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
77
78
79
80
81

0 6755 54000 39 2 บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม ประจาเดือน มีนาคม
2563
0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี
จ้างบารุ งรักษาและซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
อิเล็คตริ ค
3 5309 00064 09 9 เพื่อนมีเดีย โดย นางวงเดือน สอน จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 3
สุ วรรณ์
รายการ
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1
ศึกษาภัณฑ์
รายการ

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

4,922.00 28/02/2563

CNTR-0560/63

1

2,350.00 02/03/2563

CNTR-0561/63

1

3,800.00 02/03/2563

CNTR-0562/63

1

1,730.00 02/03/2563

CNTR-0564/63

1

840.00 02/03/2563

CNTR-0565/63

1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
82
83

84
85

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย ค่าจ้างเหมาบริ การ
ท้าวโยธา
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย ซ่อมแซมรถตรวจการณ์ รหัสครุ ภณั ฑ์
พรมติ๊บ
002/40/0016 หมายเลขทะเบียน บต 44
จานวน 1 รายการ (ตามรายละเอียด
แนบท้าย)

4,960.00 03/03/2563

CNTR-0566/63

1

4,800.00 03/03/2563

CNTR-0569/63

1

3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน
พรมติ๊บ
1 รายการ
3 1020 02486 68 2 ร้านเขาค้อคัลเลอร์แล็บ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ

3,500.00 03/03/2563

CNTR-0570/63

1

4,990.00 04/03/2563

CNTR-0575/63

1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

86

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

2,000.00 04/03/2563

CNTR-0579/63

1

87

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

500.00 04/03/2563

CNTR-0580/63

1

88

3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เอมพิณ
นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

1,200.00 04/03/2563

CNTR-0581/63

1

89

0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี
คอมพิวเตอร์

3,400.00 05/03/2563

CNTR-0582/63

1

ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม จานวน 3
รายการ

22

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
90
91

92
93

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
1 6099 00371 80 4 นางสาวธนพร ถนอมสุข

โครงการบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานเป็ น
วิทยากร บรรยาย ให้ขอ้ มูล ความรู้
ความเข้าใจ และสิ่งแสดงแต่ละ
ประเภทในหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์
อินทราชัย

0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 15 รายการ
ภัณฑ์
3 6701 00017 40 1 ร้านชิวอาร์ ท กราฟฟิ คดีไซด์ โดย โครงการจัดงานวันตรุ ษไทยร่ วมกับ
นางสาวกวิสรา สังเกตุดี
วัดช้างเผือกและวัดทุง่ สะเดียง

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

874.00 05/03/2563

CNTR-0585/63

1

6,380.00 06/03/2563

CNTR-0586/63-3

1

3,860.00 10/03/2563

CNTR-0590/63

1

1,800.00 11/03/2563

CNTR-0594/63

1

23

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
94
95
96
97
98

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย
ท้าวโยธา
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 5699 00174 63 1 ซื่อตรงพาณิ ชย์ โดย นายเจริ ญ
ซื อตระกูล

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

ค่าจ้างเหมาบริ การ

4,500.00 11/03/2563

CNTR-0598/63

1

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 1
รายการ
ซื้อวัสดุอื่น จานวน 3 รายการ

4,950.00 12/03/2563

CNTR-0602/63

1

3,180.00 13/03/2563

CNTR-0603/63

1

966.00 13/03/2563

CNTR-0606/63

1

1,908.00 13/03/2563

CNTR-0610/63

1

โครงการจัดงานวันตรุ ษไทยร่ วมกับ
วัดช้างเผือกและวัดทุง่ สะเดียง
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 3
รายการ

24

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

99

3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย มีความจาเป็ นต้องจัดซื้อวัสดุ
พรมติ๊บ
ยานพาหนะ ฯ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างดี
และมีประสิ ทธิภาพ

4,500.00 17/03/2563

CNTR-0613/63

1

100

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
มีความจาเป็ นต้องขออนุมตั ิวสั ดุงาน
บ้านงานครัวเพื่อใช้สาหรับทาความ
สะอาด กระจก ประตู หน้าต่าง โต๊ะ
เก้าอี้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆงาน
บริ หารทัว่ ไป ภายในอาคารสานักงาน
กองสาธารณสุขฯ

4,805.00 19/03/2563

CNTR-0619/63

1

25

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
101

1 6699 00122 14 6 ร้าน ซี เอ็น ปริ้ นเตอร์เซอร์วิส
จ้างซ่อมเครื่ องพิมพ์ (ปริ๊ นเตอร์ )
แอนด์ ซัพพลาย โดย นายชาญชัย จานวน 1 เครื่ อง
แก้วกาพล

102

5 6707 00079 73 0 สมุห์การช่าง โดย นายธรรมรัตน์
เพชรอุดม

103

3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

104

3 4099 00386 06 1 ร้านเฉลิมศิลป์ โดย นายฐานวัฒน์ จ้างซ่อมเบาะรถท่องเที่ยว
พัฒนนวพงศ์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

650.00 20/03/2563

CNTR-0621/63

1

จ้างเหมาบารุ งรักษาและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง บต 6730 เพชรบูรณ์
จานวน 5 รายการ

4,950.00 20/03/2563

CNTR-0623/63

1

จ้างเหมาบารุ งรักษาและซ่อมแซม
เครื่ องพิมพ์ รหัสครุ ภณั ฑ์
416/59/0337 จานวน 1 รายการ

1,200.00 20/03/2563

CNTR-0624/63

1

800.00 20/03/2563

CNTR-0625/63

1

26

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

105

0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์

กองช่างสุขาภิบาลได้ตระหนักถึง
ความปลอดภัยของพนักงาน จึงมีความ
จาเป็ นต้องจัดศื้อวัสดุเครื่ องแต่งกาย
(รองเท้าบูท)

3,910.00 23/03/2563

CNTR-0629/63

1

106

3 4099 00386 06 1 ร้านเฉลิมศิลป์ โดย นายฐานวัฒน์ ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม จานวน 1
พัฒนนวพงศ์
รายการ
1 6799 00380 53 6 นางสาวอรยา ขาวนวน
ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบตั ิงานฝ่ าย
บริ การสาธารณสุข
3 1010 00452 05 4 นายปรี ชา มานะ
ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาด
ชุมชนและสถานที่สาธารณะภายในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

2,000.00 24/03/2563

CNTR-0632/63

1

54,000.00 25/03/2563

CNTR-0638/63

1

54,000.00 25/03/2563

CNTR-0639/63

1

107
108

27

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

109

2 6799 00023 06 5 นายสุ ทธิ พงษ์ สุ ขขี

ค่าจ้างเหมาบุคคลทาความสะอาด
ชุมชนและสถานที่สาธารณะภายในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

54,000.00 25/03/2563

CNTR-0640/63

1

110

1 6701 00119 61 4 นางสาวสมใจ น้อยบัว

54,000.00 26/03/2563

CNTR-0642/63

1

111

3 6701 00501 41 8 นางสาวดอกไม้ นกไข่

ค่าจ้างเหมาบริ การดูแลการดาเนินการ
ของโรงผลิตปุ๋ ยอินทรี ยด์ ว้ ย
เทคโนโลยีการบาบัดขยะโดยวิธีทาง
วภาพการดูแลการดาเนินการ
ค่กลและชี
าจ้างเหมาบริ

54,000.00 26/03/2563

CNTR-0643/63

1

3 6799 00009 88 5 นายชัยภูมิ เลื่อนชิด

ของโรงผลิตปุ๋ ยอินทรี ยด์ ว้ ย
เทคโนโลยีการบาบัดขยะโดยวิธีทาง
กลและชี
วภาพการช่วยปฏิบตั ิงานการ
ค่าจ้างเหมาบริ

54,000.00 26/03/2563

CNTR-0644/63

1

112

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

28

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
113

1 6799 00508 10 9 นางสาวรดารัตน์ อิทธิยา

114

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
อิเล็คตริ ค

115

116

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

ค่าจ้างเหมาบริ การช่วยปฏิบตั ิงานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าจ้างเหมาบริ การ

54,000.00 26/03/2563

CNTR-0645/63

1

1,500.00 27/03/2563

CNTR-0651/63

1

จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุ งรักษา
เครื่ องปรับอากาศของกองการศึกษา
จานวน 1 เครื่ อง รหัสครุ ภณั ฑ์
420/42/0033

1,750.00 30/03/2563

CNTR-0659/63

1

3,300.00 30/03/2563

CNTR-0660/63

1

3 6799 00201 73 5 ร้านนันทิยา เฟอร์นิเจอร์ โดย นาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 1
นันทิยา ลีละวัฒนากูล
รายการ

29

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
117

1 6599 00803 39 9 นายเจษฎากร คูณโห

118

1 6799 00244 95 1 นายเมธา ดอกชูรุ่ง

119

0 6735 55000 66 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ซุปเปอร์บิ๊ก
เพชรบูรณ์
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์

120

โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการ กอง
การศึกษาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และ
งานโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์
จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1
รายการ
กองช่างสุขาภิบาลได้ตระหนักถึง
ความปลอดภัย มีความจาเป็ นต้อง
จัดซื้อวัสดุเครื่ องแต่งกาย (ถุงมือ)

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

54,000.00 30/03/2563

CNTR-0661/63

1

54,000.00 30/03/2563

CNTR-0662/63

1

1,979.50 31/03/2563

CNTR-0665/63

1

1,820.00 31/03/2563

CNTR-0667/63

1

30

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
121
122
123
124
125

3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล ค่าจ้างเหมาบริ การ
เอมพิณ
1 6799 00121 40 9 นายพงษ์ศกั ดิ์ โพล้งสกุล
ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบตั ิงานวิศกร
รมโยธาของกองช่าง
3 6701 00013 08 1 นายอานาจ เด็ดแก้ว
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
3 6799 00037 60 9 นายสมศักดิ์ ขุนแก้ว
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
3 6701 01305 29 9 นายพร หอมหวล
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

2,592.00 31/03/2563

CNTR-0668/63

1

90,000.00 31/03/2563

CNTR-0669/63

1

54,000.00 31/03/2563

CNTR-0670/63

1

54,000.00 31/03/2563

CNTR-0671/63

1

54,000.00 31/03/2563

CNTR-0672/63

1

31

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
126

1 6799 00302 01 2 นายประเสริ ฐ เกิดไทย

127

1 4016 00217 20 1 นายธนพล แสงอินทร์

128

5 6701 90027 84 9 นายชัชวาล ทะลิ

129

1 6608 00046 50 4 นายธนาดร จันทร์ศร

130

3 6701 00915 39 5 นายสุ ชาติ ทองชุ่ม

ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

54,000.00 31/03/2563

CNTR-0673/63

1

54,000.00 31/03/2563

CNTR-0674/63

1

54,000.00 31/03/2563

CNTR-0675/63

1

54,000.00 31/03/2563

CNTR-0676/63

1

54,000.00 31/03/2563

CNTR-0677/63

1

32

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
131

3 6799 00046 98 5 นายเสกสรรค์ นงนุช

132

3 6799 00022 35 1 นายอนุกูล จันทร์ตา

133

1 6799 00370 03 4 นายนลธวัช หอมหวล

134

3 6504 00230 19 3 นายธนกร เขียวปั้น

135

1 6799 00279 19 3 นายสันติชยั จวนรุ่ ง

ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

54,000.00 31/03/2563

CNTR-0678/63

1

54,000.00 31/03/2563

CNTR-0679/63

1

54,000.00 31/03/2563

CNTR-0680/63

1

54,000.00 31/03/2563

CNTR-0681/63

1

54,000.00 31/03/2563

CNTR-0682/63

1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
136

1 6704 00150 41 0 นายณัฐพล ทองยศ

137

0 0015 62453 89 1 ร้าน จิ้นเซ้งพานิ ช โดย นาย
จักรกฤษณ์ ตั้งไพศาลกิจ
0 6755 17000 01 5 บริ ษทั โตโยต้าเพชรบูรณ์ ผู้
จาหน่ายโตโยต้า จากัด

138

139
140

ค่าจ้างเหมาปรับปรุ งภูมิทศั น์บริ เวณ
สวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจัดซื้อหนังสื อพิมพ์ ประจาเดือน
เมษายน 2563
จ้างเหมาบารุ งรักษาและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง นก 1188 จานวน
27 รายการ

0 6755 54000 39 2 บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด น้ าดื่มเดือนมกราคม2563
0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
เก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน,
อิเล็คตริ ค
โต๊ะทางานสาหรับเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน, โต๊ะประชาสัมพันธ์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

54,000.00 31/03/2563

CNTR-0683/63

1

630.00 31/03/2563

CNTR-0685/63

1

25,742.81 07/01/2563 79/2563(CNTR-0377/63)

4

5,350.00 07/01/2563 80/2563(CNTR-0378/63)
24,260.00 08/01/2563 81/2563(CNTR-0383/63)

4
4

34

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
141

วัสดุงานบ้านงานครัว

143

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี
คอมพิวเตอร์
3 6704 00139 05 6 นายนพดล กิตติวิโรจน์

144
145

3 5401 00929 88 5 นายโสตถิผล ปวงเหมือง
1 6798 00110 49 9 นายไววิทย์ ตั้งจิตเจริ ญกุล

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

146

3 6799 00092 94 4 นางสาววิริยา อินทรสุข

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

142

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

5,575.00 08/01/2563 82/2563(CNTR-0385/63)

4

วัสดุคอมพิวเตอร์

48,120.00 08/01/2563 83/2563(CNTR-0384/63)

4

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

41,900.00 08/01/2563

4

กศ.
16/2563(CNTR-0386/63)
45,000.00 09/01/2563 กศ.7/2563(CNTR-0391/63)
15,000.00 09/01/2563
กศ.
17/2563(CNTR-0393/63)
45,000.00 09/01/2563
กศ.
18/2563(CNTR-0392/63)

4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
147
148
149
150
151

3 6701 01302 98 2 ร้าน บี เฟรนด์ โดย นางสาวนง
ลักษณ์ อ่องยิง่
3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ
0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
อิเล็คตริ ค
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 6701 00416 98 4 นายผจญ ต้นเพชร

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
ชุดโต๊ะอนุบาลโฟเมก้า, โต๊ะเรี ยนและ
เก้าอี้เรี ยน
โครงการวันครู
โครงการวันครู

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

13,259.00 09/01/2563 กศ.8/2563(CNTR-0394/63)

4

9,300.00 10/01/2563 84/2563(CNTR-0395/63)
189,000.00 14/01/2563 กศ.9/2563(CNTR-0396/63)

4
4

16,500.00 14/01/2563

กศ.
10/2563(CNTR-0399/63)
25,000.00 14/01/2563
กศ.
19/2563(CNTR-0400/63)

4
4

36

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

152

3 6701 00683 40 1 นายณัฐกิตติ์ โพล้งสกุล

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.
เชื่อมต่อภายในบ่อกาจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

498,000.00 15/01/2563 8/2563(CNTR-0407/63)

4

153

3 6701 01257 93 6 สะอาดนานาภัณฑ์ โดย นาง
สะอาด หลักดี
3 6701 01080 50 5 เอ็ม.ดี.อิเล็คทรอนิคส์ โดย นายวร
วุฒิ จันแปลง

โครงการก่อสร้างคันกั้นดินบ่อกาจัด
ขยะระยะที่ 3
ตูล้ าโพงพร้อมขาตั้ง ขนาด 15 นิ้ว,
เพาเวอร์มิกเซอร์ 16 ช่อง, ไมโครโฟน
แบบขาตั้ง, ไมโครโฟนไร้สาย

497,500.00 15/01/2563 7/2563(CNTR-0406/63)

4

132,000.00 15/01/2563

กศ.
11/2563(CNTR-0403/63)

4

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 6603 00391 15 2 นายกาพล เจ็ดศร

วัสดุกีฬา จานวน 4 รายการ

62,160.00 15/01/2563 86/2563(CNTR-0408/63)

4

จ้างเหมาซ่อมแซมรถแบคโฮว์

76,000.00 16/01/2563 29/2563(CNTR-0413/63)

4

154

155
156
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
157

3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

158

3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3,500 ANSI
Lumens
, เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4,000 ANSI
Lumens, จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมประมาณ 120
นิ้ว่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
เครื

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

149,000.00 16/01/2563 3/2563(CNTR-0414/63)

4

88,000.00 16/01/2563 3/2563(CNTR-0415/63)

4

XGA ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4,000 ANSI
Lumens, จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมประมาณ 200
นิ้ว
38

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

159

3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens, ไฟ
แวบ (แฟลช) สาหรับกล้องดิจิตอล
แบบ DSLR

42,500.00 16/01/2563 3/2563(CNTR-0418/63)

4

160

3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 31 รายการ
โฆษิตานนท์
3 7005 00551 70 5 เจริ ญ สุ ด สุุด โดย นายวรัชญ์ บุญ เครื่ องพ่นยา, เครื่ องพ่นหมอกควัน
แก้ว

40,281.00 16/01/2563 87/2563(CNTR-0412/63)

4

134,800.00 17/01/2563 91/2563(CNTR-0423/63)

4

161

39

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
162

163

3 7005 00551 70 5 เจริ ญ สุ ด สุุด โดย นายวรัชญ์ บุญ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
แก้ว
สุนขั บ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า ตาม
พระราชปณิ ธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
สวางควั
ฒน วรขั
ติยราชนารี
3 6701 01080 50 5 เอ็ม.ดี.อิเล็คทรอนิคส์ โดย นายวร พระศรี
เครื่ องผสมสั
ญญาณ,
ตูล้ ตาโพง,
วุฒิ จันแปลง

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

30,455.00 17/01/2563 90/2563(CNTR-0420/63)

4

98,700.00 17/01/2563 88/2563(CNTR-0424/63)

4

เพาเวอร์แอมป์ , สายลาโพง, อีควอ
ไลเซอร์ปรับแต่งเสี ยง

40

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
164
165
166
167
168
169

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 6708 00081 42 0 นายทองเพชร บรรจงสวัสดิ์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 6 รายการ

48,710.00 17/01/2563 89/2563(CNTR-0419/63)

4

จ้างเหมาทาประติมากรรมกินรี พร้อม
ติดตั้ง
3 6010 00542 59 8 เบ็นซ์ก๊อปปี้ โดย นายวีระ แสงโพธิ์ ค่าจ้างเหมาบริ การ
0 6735 20000 11 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด กิจพิบูลย์บริ การ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 5
รายการ
3 6799 00159 87 9 นางสาวทรรศนี ย ์ เจริ ญสุข
ค่าจ้างเหมาบริ การ

99,000.00 20/01/2563 93/2563(CNTR-0426/63)

4

10,000.00 20/01/2563 92/2563(CNTR-0425/63)
28,169.00 20/01/2563 94/2563(CNTR-0429/63)

4
4

50,000.00 20/01/2563

4

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุสานักงาน จานวน 45 รายการ

กศ.
20/2563(CNTR-0430/63)
13,910.00 21/01/2563 95/2563(CNTR-0432/63)

4

41

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
170
171
172
173
174
175

0 1055 37077 47 6 บริ ษทั รอยัลมอเตอร์เวอร์ค จากัด
1 6799 00151 44 8 พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพร
ทิพย์ นวลแก้ว
3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
3 6799 00068 71 7 นายรานเท มีใส

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถดูดฯ
วัสดุยานพาหนะ จานวน 8 รายการ

วัสดคอมพิวเตอร์
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 5 รายการ
โครงการจัดงานปิ ดทองบูชารอยพระ
พุทธบาทร่ วมกับวัดภูเขาดิน
3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
โฆษิตานนท์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

98,868.00 21/01/2563 96/2563(CNTR-0433/63)
77,400.00 22/01/2563 97/2563(CNTR-0435/63)

4
4

5,600.00 22/01/2563 99/2563(CNTR-0438/63)
10,100.00 22/01/2563 98/2563(CNTR-0434/63)

4
4

15,000.00 22/01/2563

4

กศ.
21/2563(CNTR-0442/63)
81,780.00 23/01/2563 100/2563(CNTR-0444/63)

4

42

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
176

3 6701 00879 32 1 นายเทียน ป้ องปั ด

177

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 7106 00322 01 5 เอส เอส ซัพพลาย โดย นายชาติ
ชาย พูลพินิจ
0 6755 60000 75 7 บริ ษทั ต.สหยนต์มอเตอร์
เพชรบูรณ์ จากัด

178
179
180

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

โครงการจัดงานปิ ดทองบูชารอยพระ
พุทธบาทร่ วมกับวัดภูเขาดิน
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 11
รายการ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์
จานวน 44 รายการ
ซ่อมแซมรถตรวจการณ์ (มณี 1)

5,000.00 23/01/2563

กศ.
22/2563(CNTR-0443/63)
8,000.00 24/01/2563
กศ.
13/2563(CNTR-0447/63)
20,000.00 24/01/2563
กศ.
14/2563(CNTR-0449/63)
6,000.00 28/01/2563 101/2563(CNTR-0451/63)

4

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน 4
รายการ

8,050.00 28/01/2563 102/2563(CNTR-0452/63)

4

4
4
4

43

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
181
182
183
184
185

วัสดุกีฬา สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 4 (
ไทรงาม)
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 14
รายการ
ปรับปรุ งห้องควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
3 7005 00551 70 5 เจริ ญ สุ ด สุุด โดย นายวรัชญ์ บุญ วัสดุอื่นๆสาหรับเครื่ องพ่นยา จานวน 4
แก้ว
รายการ
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
วัสดุกีฬา สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 2
ศึกษาภัณฑ์
(วัดภูเขาดิน)
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
1 1996 00006 73 1 นายภูวดนย์ วุฒินาคธรรม

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

24,000.00 29/01/2563

กศ.
16/2563(CNTR-0454/63)
8,000.00 29/01/2563
กศ.
15/2563(CNTR-0453/63)
497,000.00 30/01/2563 9/2563(CNTR-0457/63)

4

10,000.00 30/01/2563 103/2563(CNTR-0459/63)

4

24,000.00 30/01/2563

4

กศ.
17/2563(CNTR-0456/63)

4
4

44

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
186
187
188
189

3 6701 01302 98 2 ร้าน บี เฟรนด์ โดย นางสาวนง
ลักษณ์ อ่องยิง่
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 6701 00689 59 0 นางสาวนงลักษณ์ สี ดาแจ่ม

วัสดุการเกษตร จานวน 19 รายการ
วัสดุคอมพิวเตอร์ สาหรับโรงเรี ยน
เทศบาล 4 ( บ้านไทรงาม)
วัสดุสานักงาน จานวน 21 รายการ
โครงการส่งเสริ มกีฬาประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
(ต้านยาเสพติด) (กองสวัสดิการสังคม)

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

20,000.00 30/01/2563

กศ.
18/2563(CNTR-0458/63)
6,000.00 30/01/2563
กศ.
19/2563(CNTR-0460/63)
7,726.00 30/01/2563 104/2563(CNTR-0461/63)

4

12,000.00 31/01/2563 105/2563(CNTR-0462/63)

4

4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
190

3 4110 00015 61 1 เวิลด์ ซอคเกอร์ โดย นางปรานี
สิ ทธิ โชติ

โครงการส่งเสริ มกีฬาประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
(ต้านยาเสพติด) (กองสวัสดิการสังคม)

191

3 6701 01080 50 5 เอ็ม.ดี.อิเล็คทรอนิคส์ โดย นายวร
วุฒิ จันแปลง
0 6755 54000 39 2 บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด
0 6755 60000 75 7 บริ ษทั ต.สหยนต์มอเตอร์
เพชรบูรณ์ จากัด
3 4207 00168 15 1 ที แอล สปอร์ ต โดย นายเฉลิมพล
อุ่นทุไร

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 3 รายการ
สาหรับระบบเสี ยงตามสาย
น้ าดื่มเดือนกุมภาพันธ์ 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

192
193
194

โครงการส่งเสริ มกีฬาประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
(ต้านยาเสพติด) (กองสวัสดิการสังคม)

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

7,000.00 31/01/2563 106/2563(CNTR-0463/63)

249,600.00 03/02/2563 4/2563(CNTR-0465/63)

4

4

5,350.00 03/02/2563 107/2563(CNTR-0466/63)
44,650.00 05/02/2563 109/2563(CNTR-0468/63)

4
4

8,000.00 05/02/2563 110/2563(CNTR-0469/63)

4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
195
196
197
198
199
200
201

3 6701 00826 16 3 นายวิชยั กระอิม
3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ
0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
อิเล็คตริ ค
3 6701 01080 50 5 เอ็ม.ดี.อิเล็คทรอนิคส์ โดย นายวร
วุฒิ จันแปลง
3 6799 00134 03 5 นางสี นวน สร้อยอินทร์
0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
อิเล็คตริ ค
0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
อิเล็คตริ ค

โครงการปรับปรุ งห้องทางานกองช่าง
วัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก)
เก้าอี้เอนกประสงค์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

498,793.00 06/02/2563 10/2563(CNTR-0471/63)
11,200.00 06/02/2563 111/2563(CNTR-0470/63)
55,000.00 06/02/2563 112/2563(CNTR-0473/63)

4
4
4

โครงการประชาคมชุมชน

45,000.00 11/02/2563 113/2563(CNTR-0481/63)

4

โครงการประชาคมชุมชน
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด
ไม่ต่ากว่า 24,000 บีทียู
เครื่ องปรับอากาศ, ตูบ้ านเลื่อนกระจก
2 ประตู

93,100.00 11/02/2563 114/2563(CNTR-0482/63)
43,400.00 12/02/2563 5/2563(CNTR-0485/63)

4
4

60,200.00 12/02/2563 5/2563(CNTR-0486/63)

4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
202

0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
อิเล็คตริ ค

203

5 6708 00064 08 4 ดีดี มิวสิ ค ซาวด์แอนด์ไลท์ โดย วัสดุดนตรี จานวน 6 รายการ สาหรับ
นางสาวสมพร สระมาลา
โรงเรี ยนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
3 1201 00069 16 2 สาเนี ยงอีเล็คทริ ค โดย นายกฤษณ์ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่ องปรับอากาศ
ร้อยทอง

204

เก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน,
เครื่ องปรับอากาศ, ตูเ้ ก็บเอกสาร, พัด
ลมระบายอากาศ

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

132,070.00 12/02/2563 5/2563(CNTR-0487/63)

20,000.00 13/02/2563

เหตุผล
สนับสนุน

กศ.
21/2563(CNTR-0494/63)
18,700.00 13/02/2563 115/2563(CNTR-0495/63)

4

4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
205

0 6755 58000 53 2 บริ ษทั โปรซี เคียว พรี เมี่ยม จากัด เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน,
เครื่ องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer), เครื่ องพิมพ์
Multifunction เลเซอร์ หรื อ LED ขาว
ดา, เครื่ องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

206

3 6698 00129 42 1 ก๊อปปี้ วัน โดย นางสาววรรณิ ภา
ทองพุม่

207

3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

85,400.00 14/02/2563

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง
กศ.
12/2563(CNTR-0503/63)

4

ค่าจ้างเหมาบริ การ

5,250.00 14/02/2563 116/2563(CNTR-0501/63)

4

ตลับหมึกเลเซอร์

10,800.00 14/02/2563 117/2563(CNTR-0502/63)

4

49

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
208

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ
สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านใน
เมือง)

11,995.00 14/02/2563

209

3 4708 00745 08 7 นายอานาจ โวหาร

6,000.00 17/02/2563

210

3 6701 00852 78 4 นางสกาวรัตน์ โวหาร

211

3 6703 00808 15 1 นายนพรัตน์ คาเกิด

212

0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดี
การเกษตร

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรี ยน
ท้องถิ่น
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรี ยน
ท้องถิ่น
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรี ยน
ท้องถิ่น
จ้างซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์และสิ่งก่อสร้าง

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง
กศ.
22/2563(CNTR-0497/63)

4

กศ.
24/2563(CNTR-0505/63)
6,000.00 17/02/2563
กศ.
23/2563(CNTR-0504/63)
6,000.00 17/02/2563
กศ.
25/2563(CNTR-0507/63)
12,750.00 18/02/2563 118/2563(CNTR-0512/63)

4
4
4
4

50

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
213
214
215
216
217

3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย
ท้าวโยธา
1 6799 00151 44 8 พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพร
ทิพย์ นวลแก้ว
3 6710 00111 15 5 ร้าน ดีดี มิวสิ ค โดย นายสุรเดช
สื บสาราญ
3 5399 00220 27 7 ร้าน นาโน พลัส โดย นายจตุพล
คาเฉย
3 6701 01302 98 2 ร้าน บี เฟรนด์ โดย นางสาวนง
ลักษณ์ อ่องยิง่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 11 รายการ

32,350.00 18/02/2563 120/2563(CNTR-0513/63)

4

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

98,000.00 18/02/2563 119/2563(CNTR-0511/63)

4

วัสดุดนตรี จานวน 20 รายการ สาหรับ
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)
วัสดุยานพาหนะ จานวน 3 รายการ
(สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง)
วัสดุการเกษตร จานวน 26 รายการ
สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

40,000.00 19/02/2563

กศ.
23/2563(CNTR-0514/63)
10,800.00 19/02/2563 121/2563(CNTR-0515/63)

4

20,000.00 19/02/2563

4

กศ.
24/2563(CNTR-0516/63)

4

51

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
218
219

220

0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์
0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
อิเล็คตริ ค

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สติ๊กเกอร์
สะท้อนแสง)
เครื่ องปรับอากาศ แบบแยกส่วน,
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ
ตั้งพื้นหรื อแบบแขวน, โต๊ะประชุม,
ปั๊มน้ าอัตโนมัติ แบบแรงดันคงที่, พัด
ลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว, พัดลมโคจรฯ,
พัดลมติดเพดาน 56 นิ้ว

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุสานักงาน จานวน 29 รายการ
สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

8,100.00 20/02/2563 122/2563(CNTR-0518/63)

4

487,760.00 20/02/2563

กศ.
25/2563(CNTR-0517/63)

4

30,000.00 21/02/2563

กศ.
26/2563(CNTR-0520/63)

4

52

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
221

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุคอมพิวเตอร์ สาหรับโรงเรี ยน
เทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์
จานวน 16 รายการ สาหรับโรงเรี ยน
เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)

223

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 11
รายการ สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 2
(วัดภูเขาดิน)

8,000.00 21/02/2563

กศ.
29/2563(CNTR-0524/63)

4

224

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5 รายการ
สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)

6,000.00 21/02/2563

กศ.
30/2563(CNTR-0523/63)

4

222

6,000.00 21/02/2563

กศ.
27/2563(CNTR-0521/63)
20,000.00 21/02/2563
กศ.
28/2563(CNTR-0522/63)

4
4

53

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
225

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 9
รายการ สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 1
(บ้านในเมือง)

226

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

227

3 6701 01302 98 2 ร้าน บี เฟรนด์ โดย นางสาวนง
ลักษณ์ อ่องยิง่
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

228

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

12,100.00 24/02/2563

กศ.
31/2563(CNTR-0528/63)

4

โครงการค่าใช้จ่ายการสร้างภูมิคุม้ กัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

9,960.00 24/02/2563

กศ.
32/2563(CNTR-0525/63)

4

วัสดุดนตรี จานวน 4 รายการ สาหรับ
โรงเรี ยนเทศบาล 4 ( บ้านไทรงาม)
วัสดุสานักงาน จานวน 39 รายการ
สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 4 ( บ้านไทร
งาม)

20,000.00 24/02/2563

กศ.
33/2563(CNTR-0529/63)
30,000.00 24/02/2563
กศ.
34/2563(CNTR-0530/63)

4
4

54

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
229

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 11
รายการ สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 2
(วัดภูเขาดิน)

230

3 6701 01302 98 2 ร้าน บี เฟรนด์ โดย นางสาวนง
ลักษณ์ อ่องยิง่
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 6799 00138 34 1 นายสมบูรณ์ แย้มยุบล

วัสดุดนตรี จานวน 3 รายการ สาหรับ
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)
วัสดุสานักงาน จานวน 27 รายการ

20,000.00 25/02/2563

โครงการค่าใช้จ่ายการสร้างภูมิคุม้ กัน
ยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา

231
232

7,820.00 25/02/2563

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง
กศ.
36/2563(CNTR-0540/63)

4

กศ.
37/2563(CNTR-0541/63)
6,867.00 26/02/2563 123/2563(CNTR-0542/63)

4

5,400.00 26/02/2563

4

กศ.
26/2563(CNTR-0543/63)

4

55

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
233
234
235
236
237

3 5699 00174 63 1 ซื่อตรงพาณิ ชย์ โดย นายเจริ ญ
ซื อตระกูล
0 6735 60001 64 6 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ยาง
ยนต์
0 6755 48000 04 1 บริ ษทั สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จากัด
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 6701 01302 98 2 ร้าน บี เฟรนด์ โดย นางสาวนง
ลักษณ์ อ่องยิง่

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 36
รายการ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน 1
รายการ
จ้างซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
วัสดุสานักงาน จานวน 7 รายการ
สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
วัสดุเครื่ องแต่งกาย จานวน 5 รายการ
สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านใน
เมือง)

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

27,450.00 26/02/2563 124/2563(CNTR-0545/63)

4

12,800.00 27/02/2563 126/2563(CNTR-0550/63)

4

8,356.70 27/02/2563 125/2563(CNTR-0546/63)

4

30,000.00 27/02/2563

กศ.
38/2563(CNTR-0548/63)
31,985.00 27/02/2563
กศ.
39/2563(CNTR-0549/63)

4
4

56

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
238
239
240
241
242
243

0 6755 60000 75 7 บริ ษทั ต.สหยนต์มอเตอร์
เพชรบูรณ์ จากัด
5 6707 00079 73 0 สมุห์การช่าง โดย นายธรรมรัตน์
เพชรอุดม
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
1 6799 00212 69 2 นายธนภัทร อุตแก้ว
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน 80
รายการ
ค่าจ้างเหมาบริ การ

99,000.00 28/02/2563 129/2563(CNTR-0557/63)

4

16,200.00 28/02/2563 127/2563(CNTR-0551/63)

4

จ้างซ่อมแซม อาคาร1 อาคาร2 อาคาร4

130,200.00 28/02/2563 128/2563(CNTR-0554/63)

4

วัสดุคอมพิวเตอร์ สาหรับกองการศึกษา
ค่าจ้างเหมา
วัสดุสานักงาน สาหรับกองการศึกษษ

19,930.00 28/02/2563

กศ.
40/2563(CNTR-0553/63)
119,000.00 28/02/2563 130/2563(CNTR-0558/63)
17,010.00 28/02/2563
กศ.
41/2563(CNTR-0556/63)

4
4
4

57

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
244
245
246
247

3 6701 01080 50 5 เอ็ม.ดี.อิเล็คทรอนิคส์ โดย นายวร
วุฒิ จันแปลง
0 6755 60000 75 7 บริ ษทั ต.สหยนต์มอเตอร์
เพชรบูรณ์ จากัด
1 7499 00357 03 7 ธิ งค์ ไอเดีย โดย นางสาวจิตรา
ภัทรณ์ สาขุนทด
3 6701 01302 52 4 ชาติชาย เคมีภณั ฑ์ โดย นางลา
เพลิน บุญเรื อง

จ้างซ่อมแซมระบบเครื่ องขยายเสี ยงฯ

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

22,850.00 02/03/2563 131/2563(CNTR-0563/63)

4

8,000.00 03/03/2563 133/2563(CNTR-0567/63)

4

ค่าจ้างเหมาบริ การ

10,770.00 03/03/2563 134/2563(CNTR-0568/63)

4

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

48,865.00 03/03/2563 136/2563(CNTR-0573/63)

4

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ( แบตเตอรี่ )

58

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
248

1 6799 00314 23 1 นายเมธัส สิ งห์สกุลรัตน์

249
250

251

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

11,500.00 03/03/2563 137/2563(CNTR-0572/63)

4

3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิศาชล โครงการบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
เอมพิณ
3 6701 01302 98 2 ร้าน บี เฟรนด์ โดย นางสาวนง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ลักษณ์ อ่องยิง่
นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

15,189.37 03/03/2563

กศ.
27/2563(CNTR-0571/63)
39,200.00 03/03/2563 138/2563(CNTR-0574/63)

4

1 5299 00817 34 0 ว.ทรัพย์ทวี โดย นายวิทะชา
แหวนแย้ม

62,000.00 04/03/2563

4

โครงการก่อสร้างศาลาและต่อเติมรั้ว
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง)

สญ.
1/2563(CNTR-0578/63)

4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
252

0 6735 31000 05 0 หจก. น้ าแข็งอนามัยไพศาล

โครงการบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

253

1 5299 00817 34 0 ว.ทรัพย์ทวี โดย นายวิทะชา
แหวนแย้ม
3 6701 00826 16 3 นายวิชยั กระอิม
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

จ้างเหมาปรับปรุ งห้องน้ าอาคารหอ
โบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
วัสดุการเกษตร จานวน 3 รายการ
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
ทะเบียน บห 1157
วัสดุสานักงาน จานวน 76 รายการ

254
255
256
257

วัสดุสานักงาน

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

17,025.00 05/03/2563

กศ.
42/2563(CNTR-0583/63)
50,000.00 09/03/2563 11/2563(CNTR-0589/63)

4

30,000.00 09/03/2563 141/2563(CNTR-0587/63)
8,600.00 09/03/2563 142/2563(CNTR-0588/63)

4
4

53,284.00 11/03/2563 143/2563(CNTR-0591/63)

4

33,200.00 11/03/2563 145/2563(CNTR-0596/63)

4

4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

258

0 9940 00165 31 5 องค์การเภสัชกรรม

โครงการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์สี
ขาวปลอดยาเสพติด To Be Number
One

30,272.00 11/03/2563

259

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุกีฬา จานวน 11 รายการ สาหรับ
โรงเรี ยนเทศบาล 1 ( บ้านในเมือง)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์
จานวน 38 รายการ สาหรับโรงเรี ยน
เทศบาล 1 (บ้านในเมือง)

47,990.00 11/03/2563

กศ.
43/2563(CNTR-0597/63)
39,967.00 12/03/2563
กศ.
44/2563(CNTR-0600/63)

4

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุสานักงาน จานวน 19 รายการ
สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านใน
เมือง)

37,975.00 12/03/2563

4

260

261

พช
52005/653(CNTR-0592/63)

กศ.
45/2563(CNTR-0601/63)

4

4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
262
263
264
265
266

1 5299 00817 34 0 ว.ทรัพย์ทวี โดย นายวิทะชา
แหวนแย้ม
3 6701 01302 98 2 ร้าน บี เฟรนด์ โดย นางสาวนง
ลักษณ์ อ่องยิง่
0 6755 58000 53 2 บริ ษทั โปรซี เคียว พรี เมี่ยม จากัด

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
ระบบระบายน้ า ซอยประชาอุทิศ 1
วัสดุเครื่ องแต่งกาย สาหรับโรงเรี ยน
เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน)
เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊

3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย
ท้าวโยธา
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุสานักงาน ( ตะแกงคอนเดนเซอร์
เครื่ องปรับอากาศ)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 11
รายการ สาหรับโรงเรี ยนเทศบาล 4
(บ้านไทรงาม)

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

297,500.00 13/03/2563 12/2563(CNTR-0609/63)
16,000.00 13/03/2563

กศ.
35/2563(CNTR-0607/63)
85,000.00 13/03/2563
สญ.
2/2563(CNTR-0604/63)
22,040.00 13/03/2563 147/2563(CNTR-0608/63)
8,000.00 13/03/2563

เหตุผล
สนับสนุน

กศ.
46/2563(CNTR-0605/63)

4
4
4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
267
268
269
270
271

3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย
โฆษิตานนท์
5 6707 00079 73 0 สมุห์การช่าง โดย นายธรรมรัตน์
เพชรอุดม

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

ซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฎิกูล

16,800.00 16/03/2563 148/2563(CNTR-0611/63)

4

วัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทาฝาท่อระบายน้ า

56,605.00 16/03/2563 149/2563(CNTR-0612/63)

4

6,492.00 17/03/2563 151/2563(CNTR-0615/63)

4

81,495.00 17/03/2563 152/2563(CNTR-0614/63)

4

5,650.00 18/03/2563 153/2563(CNTR-0616/63)

4

วัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ
วัสดุไฟฟ้า จานวน 11 รายการ
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
ทะเบีบน 81-1730
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
272
273
274
275
276

3 6701 01302 98 2 ร้าน บี เฟรนด์ โดย นางสาวนง
ลักษณ์ อ่องยิง่
0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี
คอมพิวเตอร์
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดี
การเกษตร
3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย
ท้าวโยธา

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

วัสดุการเกษตร สาหรับโรงเรี ยน
เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม)
วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000.00 19/03/2563

กศ.
20/2563(CNTR-0617/63)
55,450.00 19/03/2563 154/2563(CNTR-0618/63)

4

ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกน้ า ทะเบียน 81-1594
วัสดุอื่น สารปรับสภาพน้ า

17,650.00 20/03/2563 155/2563(CNTR-0620/63)

4

7,200.00 23/03/2563 146/2563(CNTR-0626/63)

4

9,900.00 23/03/2563 158/2563(CNTR-0630/63)

4

จ้างซ่อมแซมเครื่ องควบคุมระบบเสี ยง
ตามสาย รหัส 462/53/0046 จานวน 2
รายการ

4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
277
278
279
280
281

3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย
โฆษิตานนท์
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์
5 6707 00079 73 0 สมุห์การช่าง โดย นายธรรมรัตน์
เพชรอุดม
0 1055 55151 80 1 บริ ษทั พามมี ทู เอ็ดดูเคชัน่ จากัด
0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
อิเล็คตริ ค

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 1 โครงการ

13,650.00 23/03/2563 157/2563(CNTR-0628/63)

4

วัสดุก่อสร้างเพื่อทาป้ายบ่อกาจัดขยะ
จานวน 20 รายการ
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
ทะเบียน 81- 6789
วัสดุวิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์
เครื่ องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด
1.โต๊ะสาหรับเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน, 2.
เก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน

5,942.00 23/03/2563 156/2563(CNTR-0627/63)

4

6,870.00 24/03/2563 159/2563(CNTR-0631/63)

4

11,800.00 24/03/2563 160/2563(CNTR-0633/63)

4

12,580.00 25/03/2563

4

กศ.
47/2563(CNTR-0636/63)
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
282
283
284

285
286

0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
อิเล็คตริ ค
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 6697 00070 64 5 มาสเตอร์ ออฟติค โดย นางสาว
ชมพูนุช จันทรศรี วงษ์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

วัสดุสานักงาน จานวน 5 รายการ

15,350.00 25/03/2563 162/2563(CNTR-0637/63)

4

วัสดุสานักงาน จานวน 13 รายการ

9,706.00 25/03/2563 161/2563(CNTR-0635/63)

4

195,000.00 26/03/2563 165/2563(CNTR-0646/63)

4

8,000.00 26/03/2563 163/2563(CNTR-0641/63)

4

172,800.00 26/03/2563 166/2563(CNTR-0648/63)

4

โครงการตรวจคัดกรองความผิดปกติ
หรื อความบกพร่ องทางการมองเห็น
ในกลุ่มผูท้ ี่พบปัญหาทางการมองเห็น

3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย วัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่
พรมติ๊บ
0 1055 44099 08 1 บริ ษทั แทคซาโก (ประเทศไทย) น้ ายาฆ่าเชื้อโรคและทาความสะอาด
จากัด
พื้นผิว
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
287
288
289
290

291

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดี
การเกษตร
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
0 6755 58000 53 2 บริ ษทั โปรซี เคียว พรี เมี่ยม จากัด

วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

10,750.00 26/03/2563 164/2563(CNTR-0647/63)

4

วัสดุวิทยาสาสตร์และการแพทย์

64,280.00 26/03/2563 167/2563(CNTR-0649/63)

4

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จานวน 1
รายการ
1.เครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน
, 2.เครื่ องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

7,000.00 27/03/2563 173/2563(CNTR-0656/63)

4

45,600.00 27/03/2563

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุสานักงาน จานวน 16 รายการ

10,270.00 27/03/2563 169/2563(CNTR-0655/63)

สญ.
3/2563(CNTR-0650/63)

4

4

67

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
292
293
294
295
296
297

3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย
โฆษิตานนท์
0 6755 31000 03 5 บริ ษทั สันตาเพีย จากัด
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดี
การเกษตร
0 7055 42000 35 9 บริ ษทั โซล่า แอสฟัลท์ จากัด

ซ่อมแซมรถกวาดดูดฝุ่ น

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

9,100.00 27/03/2563 168/2563(CNTR-0652/63)

4

วัสดุเพื่อติดตั้งไฟฟ้าบริ เวณบ่อขยะฯ

30,820.00 27/03/2563 170/2563(CNTR-0653/63)

4

วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 3
รายการ
ค่าจ้างเหมาบริ การ

15,067.50 27/03/2563 171/2563(CNTR-0654/63)
8,820.00 27/03/2563 172/2563(CNTR-0657/63)

4
4

75,000.00 27/03/2563 174/2563(CNTR-0658/63)

4

140,850.00 30/03/2563 175/2563(CNTR-0663/63)

4

วัสดุก่อสร้าง
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้อจัดจ้าง
จานวนเงินรวมที่
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาชน
วันที่
298
299

3 6701 01268 82 2 ร้านองครักษ์ เคมีภณั ฑ์ โดย นาง วัสดุเครื่ องดับเพลิงถังน้ ายาเคมี จานวน
กฤติยา รักอยู่
1 รายการ
3 6701 01302 98 2 ร้าน บี เฟรนด์ โดย นางสาวนง
วัสดุเครื่ องแต่งกาย สาหรับโรงเรี ยน
ลักษณ์ อ่องยิง่
เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม)
รวม

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่ ซื้อสัง่
จ้าง

80,000.00 31/03/2563 176/2563(CNTR-0666/63)

4

15,955.00 31/03/2563

4

กศ.
48/2563(CNTR-0684/63)

10,320,908.40
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ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560มาตรา 66
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด นั้น
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

(นายเสกสรร นิยมเพ็ง)
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

