รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
1

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

400.00 03/04/2563 CNTR-0692/63

1

เพื่ อใช้
่ ในงานพิมพ์หนังสื อราชการ
บันทึกข้อความต่างๆ และงานเอกสาร
ฯลฯ ภายในงานบริ หารทัว่ ไปเกี่ ยวกับ
สาธารณสุ ข กองสาธารณสุ ข

1,230.00 03/04/2563 CNTR-0694/63

1

3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

จ้างเหมาบารุ งรักษาและซ่อมแซม
เครื่ องคอมพิวเตอร์ รหัสครุ ภณั ฑ์
416/56/0189 จานวน 2 รายการ

1,400.00 03/04/2563 CNTR-0695/63

1

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต
หมายมัน่

ค่าจ้างเหมาบริ การ

1,500.00 07/04/2563 CNTR-0701/63

1

ค่าจ้างเหมาบริ การ

2

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต
หมายมัน่
3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

3

4

1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

5

0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณั ฑ์

กองช่างสุ ขาภิบาลมีความจาเป็ นต้อง
จัดซื้ อวัสดุก่อสร้าง เพื่อติดตั้งป้ ายบอก
ทางไปบ่อกาขัดขยะฯ และป้ ายบอก
ชื่ อบ่อบาบัดที่ 1 4

2,690.00 07/04/2563 CNTR-0704/63

1

6

3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

เพื่อใช้ในการพิมพ์หนังสื อ ใบแจ้ง
เตือน ใบอนุญาต บันทึกข้ความคารร้อง
และงานเอกสาร ฯลฯ ในงานบริ หาร
สาธารณสุ ข กองสาธารณสุ ขฯ

1,900.00 08/04/2563 CNTR-0705/63

1

7

0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี คอมพิวเตอร์ ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 5
รายการ

2,500.00 08/04/2563 CNTR-0706/63

1

2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
8
9
10
11
12

3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณั ฑ์
3 6799 00131 29 0 วันชัย การยาง โดย นายพงษ์พนั ธุ์
พรานช้าง
0 6535 60002 60 0 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด บางกอก เอสวีพี

ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 5
รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่ อมประตู
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 7
รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 7
รายการ
3 6799 00200 30 5 ร้านเที่ยงตรงบริ การ โดย นางปรางทิพย์ ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม
ประยุกต์สมัย
รถจักรยานยนต์ จานวน 16 รายการ
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

3,500.00 08/04/2563 CNTR-0707/63

1

2,934.00 09/04/2563 CNTR-0709/63
2,550.00 09/04/2563 CNTR-0713/63

1

3,605.00 10/04/2563 CNTR-0714/63

1

1,900.00 10/04/2563 CNTR-0715/63

1

1

3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
13
14
15
16

3 5309 00064 09 9 เพื่อนมีเดีย โดย นางวงเดือน สอน
สุ วรรณ์
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต
หมายมัน่
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต
หมายมัน่
3 6701 00765 83 1 เอส.ที.อิเล็กทรอนิ กส์ โดย นางฐิ ติกา
กองพล

จัดซื้ อวัสดุสานักงาน จานวน 3
รายการ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
จ้างเหมาล้างทาความสะอาด
เครื่ องปรับอากาศของกองการศึกษา
รหัสครุ ภณั ฑ์ 420/41/0022,
420/57/0117 จานวน 2 เครื่ อง

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

2,350.00 10/04/2563 CNTR-0716/63

1

3,000.00 13/04/2563 CNTR-0718/63

1

400.00 13/04/2563 CNTR-0719/63

1

1,200.00 14/04/2563 CNTR-0726/63

1

4

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
17
18
19
20
21
22

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
หมายมัน่
3 6010 00542 59 8 เบ็นซ์ก๊อปปี้ โดย นายวีระ แสงโพธิ์
ค่าจ้างเหมาบริ การ
5 6707 00079 73 0 สมุห์การช่าง โดย นายธรรมรัตน์ เพชร จ้างเพื่อซ่ อมแซมเครื่ องสู บน้ ามอเตอร์
อุดม
ชนิดหอยโข่ง
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต ค่าจ้างเหมาบริ การ
หมายมัน่
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ วัสดุสานักงาน จานวน 14 รายการ

2,000.00 15/04/2563 CNTR-0727/63

1

650.00 16/04/2563 CNTR-0729/63
2,800.00 16/04/2563 CNTR-0733/63

1

3,000.00 16/04/2563 CNTR-0734/63

1

4,613.00 17/04/2563 CNTR-0737/63

1

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต
หมายมัน่

4,000.00 20/04/2563 CNTR-0738/63

1

ค่าจ้างเหมาบริ การ

1

5

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
23

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ เพื่อไว้ใช้ปฏบัติงานเกี่ยวกับงาน
เอกสารต่างๆของงานธุรการงาน
บริ หารทัว่ ไป

24

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต ค่าจ้างเหมาบริ การ
หมายมัน่
3 7208 00106 13 8 ออยล์เซอร์วิส โดย นายสมคิด อุดมผล เพื่อใช้ในการตัดหญ้าบริ เวณอุทยาน
วิทยาศาสตร์ หนองนารี
สวนสาธารณะหนองนารี
หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อิทราชัย หอ
วัฒนธรรมนครบาลและสวนสาธารณะ
เพ็ชรรัตน์สงคราม

25

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

4,516.00 20/04/2563 CNTR-0739/63

1

400.00 22/04/2563 CNTR-0741/63

1

3,600.00 27/04/2563 CNTR-0752/63

1

6

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
26
27
28
29
30
31

5 6707 00079 73 0 สมุห์การช่าง โดย นายธรรมรัตน์ เพชร ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 9
อุดม
รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
1 6799 00413 87 6 นางสาวธัญวรัตม์ บุญประคอง
ค่าจ้างเหมาบริ การ
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต ค่าจ้างเหมาบริ การ
หมายมัน่
1 6799 00125 52 8 สิ นชัยพาณิ ชย์ โดย นายสุ กิจ วัฒนศัพท์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง จานวน
4 รายการ
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณั ฑ์ ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 2 รายการ
0 0015 62453 89 1 ร้าน จิน้ เซ้งพานิช โดย นายจักรกฤษณ์ ค่าจัดซื้อหนังสื อพิมพ์ประจาเดือน
ตั้งไพศาลกิจ
พฤษภาคม 2563

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

4,410.00 28/04/2563 CNTR-0753/63

1

45,000.00 28/04/2563 CNTR-0755/63
1,500.00 29/04/2563 CNTR-0756/63

1

1,460.00 29/04/2563 CNTR-0759/63

1

525.00 29/04/2563 CNTR-0760/63
540.00 30/04/2563 CNTR-0765/63

1

1

1

7

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

32

0 6755 60000 75 7 บริ ษทั ต.สหยนต์มอเตอร์ เพชรบูรณ์
จากัด

เนื่องจากอุทยานวิทยาศาสตร์หนอง
นารมีความจาเป็ นต้องใช้วสั ดุเชื้ อเพลิง
และหล่อลื่นในการปฏิบตั ิงานของ
เครื่ องตัดหญ้า

750.00 07/05/2563 CNTR-0767/63

1

33

3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิ จัดซื้ อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 14
ตานนท์
รายการ
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต ค่าจ้างเหมาบริ การ
หมายมัน่
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ

3,712.00 07/05/2563 CNTR-0768/63

1

4,000.00 07/05/2563 CNTR-0769/63

1

983.00 08/05/2563 CNTR-0770/63

1

34
35

8

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
36
37
38
39

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 8
รายการ
0 6755 60000 75 7 บริ ษทั ต.สหยนต์มอเตอร์ เพชรบูรณ์
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง จานวน
จากัด
2 รายการ
3 4099 00386 06 1 ร้านเฉลิมศิลป์ โดย นายฐานวัฒน์
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 1
พัฒนนวพงศ์
รายการ
0 6755 54000 39 2 บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด
จัดซื้ อน้ าดื่ม ขนาด 600 ml จานวน 20
แพ็ค

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

3,751.00 08/05/2563 CNTR-0771/63

1

2,600.00 08/05/2563 CNTR-0772/63

1

1,000.00 08/05/2563 CNTR-0773/63

1

1,177.00 12/05/2563 CNTR-0776/63

1

9

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
40

3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ

41

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต ค่าจ้างเหมาบริ การ
หมายมัน่
3 6010 00542 59 8 เบ็นซ์ก๊อปปี้ โดย นายวีระ แสงโพธิ์
ค่าจ้างเหมาบริ การ
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 6
รายการ
3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย ท้าว วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ
โยธา

42
43
44

จ้างบารุ งรักษาและซ่ อมแซมครุ ภณั ฑ์
รถยนต์กองคลัง หมายเลขทะเบียน กค
9002 เพชรบูรณ์ หมายเลขครุ ภณั ฑ์
002/52/0026

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

4,650.00 12/05/2563 CNTR-0777/63

1

4,500.00 12/05/2563 CNTR-0778/63

1

4,500.00 13/05/2563 CNTR-0781/63
2,117.00 13/05/2563 CNTR-0782/63

1

4,950.00 14/05/2563 CNTR-0785/63

1

1

10

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

45

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ ถนนคนพอเพียง

780.00 14/05/2563 CNTR-0788/63

1

46

0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี คอมพิวเตอร์ ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 1
รายการ
3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย ท้าว จัดซื้ อวัสดุสานักงาน จานวน 1
โยธา
รายการ
3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิ จัดซื้ อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตานนท์
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณั ฑ์ ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 3 รายการ
3 4199 00129 23 8 สหธรรม การไฟฟ้า โดย นายรชต คู วัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
สกุลธรรม

1,900.00 15/05/2563 CNTR-0796/63

1

3,040.00 18/05/2563 CNTR-0801/63

1

1,000.00 19/05/2563 CNTR-0802/63

1

4,650.00 20/05/2563 CNTR-0804/63
2,200.00 20/05/2563 CNTR-0807/63

1

47
48
49
50

1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

51

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ ถนนคนพอเพียง

768.00 20/05/2563 CNTR-0808/63

1

52

3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิ โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ ถนนคนพอเพียง
ตานนท์
0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริ ค ค่าวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ จัดซื้ อวัสดุสานักงานจานวน 1 รายการ

2,300.00 20/05/2563 CNTR-0809/63

1

1,900.00 21/05/2563 CNTR-0813/63
1,260.00 21/05/2563 CNTR-0814/63

1

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต
หมายมัน่
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ

ค่าจ้างเหมาบริ การ

1,500.00 22/05/2563 CNTR-0815/63

1

ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 1
รายการ

1,500.00 22/05/2563 CNTR-0818/63

1

53
54
55
56

1

12

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

57

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ วัสดุสานักงาน จานวน 7 รายการ

4,951.00 26/05/2563 CNTR-0824/63

1

58

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต ค่าจ้างเหมาบริ การ
หมายมัน่
3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิ ศาชล เอม ค่าจ้างเหมาบริ การ
พิณ
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ เพื่อไว้ใช้ต่อพ่วงเดินสายไฟตามจุดการ
ใช้งานต่างๆภายในกองสาธารณสุ ขฯ

3,000.00 26/05/2563 CNTR-0825/63

1

1,200.00 26/05/2563 CNTR-0826/63

1

918.00 26/05/2563 CNTR-0827/63

1

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 8
รายการ(ตามเอกสารแนบ)

4,995.00 26/05/2563 CNTR-0828/63

1

59
60

61

13

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
62
63
64
65
66
67

0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณั ฑ์
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณั ฑ์
0 0015 62453 89 1 ร้าน จิน้ เซ้งพานิช โดย นายจักรกฤษณ์
ตั้งไพศาลกิจ
0 6755 54000 39 2 บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด

ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 9 รายการ
จัดซื้ อวัสดุก่อสร้างจานวน 11 รายการ
ค่าจัดซื้อหนังสื อพิมพ์ประจาเดือน
มิถุนายน 2563
จัดซื้ อน้ าดื่มประจาเดือน มิถุนายน
2563
1 6799 00264 66 8 นายพิพฒั น์พล ชื่ นใจ
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานของ
กองสวัสดิการสังคม
5 6707 00079 73 0 สมุห์การช่าง โดย นายธรรมรัตน์ เพชร ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 6
อุดม
รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

4,040.00 29/05/2563 CNTR-0834/63
3,343.00 29/05/2563 CNTR-0837/63
630.00 29/05/2563 CNTR-0838/63

1

4,922.00 29/05/2563 CNTR-0839/63

1

36,000.00 01/06/2563 CNTR-0840/63

1

3,065.00 01/06/2563 CNTR-0841/63

1

1
1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
68
69
70
71
72

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต ค่าจ้างเหมาบริ การ
หมายมัน่
3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตานนท์
3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย ท้าว ซื้อวัสดุสานักงาน
โยธา
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ จัดซื้ อไม้ปัดฝุ่ นผ้าไมโครไฟเบอร์
จานวน 20 อัน
3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิ ศาชล เอม ค่าจ้างเหมาบริ การ
พิณ

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

400.00 01/06/2563 CNTR-0842/63

1

4,865.00 02/06/2563 CNTR-0850/63

1

1,520.00 02/06/2563 CNTR-0851/63

1

2,700.00 04/06/2563 CNTR-0856/63

1

567.00 04/06/2563 CNTR-0858/63

1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
73
74
75
76
77

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต
หมายมัน่
5 6707 00079 73 0 สมุห์การช่าง โดย นายธรรมรัตน์ เพชร
อุดม
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
0 6735 53000 04 4 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรประดับยนต์
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต
หมายมัน่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ

2,000.00 05/06/2563 CNTR-0859/63

1

ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 6
รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 2
รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
จัดซื้ อวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
จานวน 1 รายการ
ค่าจ้างเหมาบริ การ

4,900.00 08/06/2563 CNTR-0863/63

1

2,400.00 09/06/2563 CNTR-0865/63

1

1,500.00 09/06/2563 CNTR-0868/63

1

3,000.00 10/06/2563 CNTR-0869/63

1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
78

3 6799 00082 03 5 นายธงชัย พรหมบุญ

79

3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิ ศาชล เอม
พิณ
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดีการเกษตร กองช่างสุ ขาภิบาลมีความจาเป็ นต้อง
จัดซื้ อถังน้ า เพื่อดาเนินการทดลอง
หมักแบบชีวภาพ

80

81
82

จัดซื้ อวัสดุการเกษตร จานวน 11
รายการ
ค่าจ้างเหมา

3 6799 00200 30 5 ร้านเที่ยงตรงบริ การ โดย นางปรางทิพย์ ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 6
ประยุกต์สมัย
รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
1 6799 00347 44 0 นางสาวสุ จารี ฟักฟูม
ค่าจ้างเหมาครู จดั การเรี ยนการสอน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

1,313.00 11/06/2563 CNTR-0876/63

1

250.00 11/06/2563 CNTR-0877/63

1

3,000.00 12/06/2563 CNTR-0880/63

1

1,110.00 15/06/2563 CNTR-0884/63

1

27,000.00 16/06/2563 CNTR-0890/63

1

17

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
83
84
85
86
87

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต ค่าจ้างเหมาบริ การ
หมายมัน่
3 6701 00017 40 1 ร้านชิวอาร์ ท กราฟฟิ คดีไซด์ โดย
ค่าจ้างเหมา
นางสาวกวิสรา สังเกตุดี
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ จัดซื้ อวัสดุสานักงานของกองการศึกษา
จานวน 18 รายการ
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณั ฑ์ จัดซื้ อวัสดุก่อสร้างจานวน 8 รายการ
3 6799 00187 18 0 โอเอ พรี เมียม โดย นางสาวรุ้งตะวัน
ค่าจ้างเหมาบริ การ
โฆษิตานนท์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

1,500.00 16/06/2563 CNTR-0891/63

1

2,000.00 17/06/2563 CNTR-0895/63

1

2,758.00 17/06/2563 CNTR-0896/63

1

1,175.00 18/06/2563 CNTR-0898/63
2,160.00 19/06/2563 CNTR-0899/63

1
1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
88

3 6799 00130 27 7 อู่แผนการช่าง โดย นายแผน สายทอง

89

3 6799 00200 30 5 ร้านเที่ยงตรงบริ การ โดย นางปรางทิพย์ จ้างเหมาบารุ งรักษาและซ่อมแซม
ประยุกต์สมัย
รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลข
ทะเบียน 1 กฌ 8179 เพชรบูรณ์ รหัส
ครุ ภณั ฑ์ 024/60/0043 จานวน 5 รายการ

จ้างเหมาบารุ งรักษาและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
นก 1188 เพชรบูรณ์ รหัสครุ ภณั ฑ์
001/52/0007

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

3,500.00 22/06/2563 CNTR-0911/63

1

1,000.00 22/06/2563 CNTR-0912/63

1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

90

3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ

จ้างเหมาบารุ งรักษาและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
บต 6730 เพชรบูรณ์ รหัสครุ ภณั ฑ์
002/41/0019 จานวน 3 รายการ

2,700.00 22/06/2563 CNTR-0913/63

1

91

0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณั ฑ์
5 6707 00079 73 0 สมุห์การช่าง โดย นายธรรมรัตน์ เพชร
อุดม
3 6010 00542 59 8 เบ็นซ์ก๊อปปี้ โดย นายวีระ แสงโพธิ์
3 6010 00542 59 8 เบ็นซ์ก๊อปปี้ โดย นายวีระ แสงโพธิ์
0 1055 57142 99 1 บริ ษทั พี แอนด์ เอ็น เอ็ดดูเคชัน่ จากัด

จัดซื้ อวัสดุก่อสร้าง จานวน 13
ค่รายการ
าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 9
รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าจ้างเหมาบริ การ
โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ ถนนคนพอเพียง

4,841.00 23/06/2563 CNTR-0916/63
3,410.00 24/06/2563 CNTR-0919/63

1
1

765.00 24/06/2563 CNTR-0922/63
4,500.00 24/06/2563 CNTR-0923/63
4,900.00 24/06/2563 CNTR-0924/63

1
1
1

92
93
94
95
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
96

1 6099 00371 80 4 นางสาวธนพร ถนอมสุ ข

97

3 6799 00200 30 5

98

3 6701 00167 42 9

99

3 5102 00331 57 4

100

0 6735 46000 80 8

ค่าจ้างเหมาครู สอนภาษาอังกฤษระดับ
อนุบาลและประถมศึกษา
ร้านเที่ยงตรงบริ การ โดย นางปรางทิพย์ ซ่ อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน
ประยุกต์สมัย
ขขล 294 เพชรบูรณ์ (024/50/0038)
ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต ค่าจ้างเหมาบริ การ
หมายมัน่
ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิ จัดซื้ อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 2
ตานนท์
รายการ
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ศรี สยามหล่มสัก
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 3
รายการ

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

27,000.00 25/06/2563 CNTR-0927/63

1

220.00 25/06/2563 CNTR-0928/63

1

4,000.00 25/06/2563 CNTR-0930/63

1

3,150.00 25/06/2563 CNTR-0932/63

1

375.00 26/06/2563 CNTR-0933/63

1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
101

3 1009 04923 92 8 นางจีรนันท์ ชวาลสันตติ

102

1 6799 00449 53 6 นางสาววริ ศรา งามนิ ล

103

1 6799 00033 59 3 นายพลากร กิจพินิจ
1 6799 00354 86 1 นายภากรณ์ ตั้งใจตรง
1 6799 00305 00 3 นายทศพล สร้อยนาค

ค่าจ้างเหมาครู จดั การเรี ยนการสอน
ระดับมัธยมศึกษา
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้าน
เอกสารกองคลังเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ค่าจ้างเหมาบริ การเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิงานสานักปลัดเทศบาล
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานหอ
โบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
โครงการจ้างเหมาบริ การช่วย
ปฏิบตั ิงานป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จานวน 1 อัตรา

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

27,000.00 26/06/2563 CNTR-0934/63

1

27,000.00 26/06/2563 CNTR-0935/63

1

27,000.00 26/06/2563 CNTR-0936/63

1

27,000.00 26/06/2563 CNTR-0937/63

1

27,000.00 26/06/2563 CNTR-0938/63-1

1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
0 0015 62453 89 1 ร้าน จิ้นเซ้งพานิช โดย นายจักรกฤษณ์ ค่าจัดซื้อหนังสื อพิมพ์ ประจาเดือน
ตั้งไพศาลกิจ
กรกฎาคม 2563
0 6755 54000 39 2 บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด
จัดซื้ อน้ าดื่มประจาเดือน กรกฎาคม
2563
3 4199 00129 23 8 สหธรรม การไฟฟ้า โดย นายรชต คู วัสดุสานักงาน (พัดลมติดผนัง)
สกุลธรรม
1 6799 00151 44 8 พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพรทิพย์ จ้างซ่ อมแซมยานพาหนะและขนส่ ง
นวลแก้ว
รถขนขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1730
3 6701 00683 62 1 นายยุท คลังเงิน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
ระบบระบายน้ าซอยสามัคคีชยั 7/1

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

570.00 30/06/2563 CNTR-0943/63

1

4,280.00 30/06/2563 CNTR-0944/63

1

9,800.00 01/04/2563 177/2563(CNTR0686/63)
53,850.00 01/04/2563 178/2563(CNTR0688/63)
228,000.00 02/04/2563 13/2563(CNTR0689/63)

1
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
1 6799 00324 28 8 นายณัฐสิ ทธิ์ สมบูรณ์

โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
ระบบระบายน้ าซอยนารายณ์พฒั นา 4
(โคกนารายณ์)

0 6735 20000 11 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด กิจพิบูลย์บริ การ

วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 5
รายการ
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ วัสดุสานักงาน งานบ้านงานครัว
3 6703 00453 61 1 พรนับล้านงานศิลป์ โดย นางสาวพร ค่าจ้างเหมา
นับพัน อุตตมางคพงศ์
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดีการเกษตร 1.เครื่ องปั๊มน้ าอัตโนมัติ ขนาด 200
วัตต์, 2.ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

450,558.56 03/04/2563 14/2563(CNTR0690/63)

4

36,586.00 03/04/2563 150/2563(CNTR0691/63)
6,980.00 03/04/2563 179/2563(CNTR0693/63)
15,400.00 03/04/2563 184/2563(CNTR0699/63)
12,000.00 03/04/2563 181/2563(CNTR0697/63)

4
4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย ท้าว
โยธา
0 6755 54000 39 2 บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด
3 6799 00239 67 8 ชัยสิ ทธิ์ แอร์ โดย นายชัยสิ ทธิ์ นพ
สุ วรรณ
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดีการเกษตร
0 6735 49000 04 3 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรประสิ ทธิ์
เพชรบูรณ์
0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริ ค

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 7 รายการ
น้ าดื่ม เดือนเมษายน2563
จ้างซ่ อมแซมเครื่ องปรับอากาศ จานวน
3 รายการ
ซ่ อมแซมยานพาหนะและขนส่ งรถ
ทะเบียน 81-1583
วัสดุก่อสร้างท่อเหล็กส่ งน้ าฯ
วัสดุก่อสร้างสาหรับซ่อมบ่อสู บน้ าฯ
โต๊ะประชาสัมพันธ์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

29,900.00 03/04/2563 180/2563(CNTR0696/63)
6,420.00 03/04/2563 183/2563(CNTR0698/63)
5,400.00 07/04/2563 182/2563(CNTR0700/63)
6,180.00 07/04/2563 185/2563(CNTR0702/63)
6,500.00 07/04/2563 186/2563(CNTR0703/63)
43,098.00 09/04/2563 187/2563(CNTR0708/63)
5,300.00 09/04/2563 188/2563(CNTR0710/63)

4
4
4
4
4
4
4
25

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี คอมพิวเตอร์
3 6603 00391 15 2 กฤษฎาเจริ ญทรัพย์การช่าง โดย นายกา
พล เจ็ดศร
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
3 6799 00190 56 3 ร้าน ช.สิ นเจริ ญดี โดย นายปราโมทย์
ศรี สุขมุ ชัย
3 6799 00168 95 9 ร้านคลังยาเพชรบูรณ์ 2 โดย นางสาว
สุ ชาดา ศรี กุลศศิธร
3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิ
ตานนท์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 6 รายการ
ซ่ อมรถแบคโฮว์ ทะเบียน ต 4636 พช.
จ้างซ่ อมรถตู้ ทะเบียน ม 2935 พช
ค่าจ้างเหมาบริ การ
วัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์
เครื่ องวัดอุณหภูมิฯ
วัสดุไฟฟ้า จานวน 10 รายการ

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

8,690.00 09/04/2563 189/2563(CNTR0711/63)
26,500.00 13/04/2563 192/2563(CNTR0722/63)
41,250.00 13/04/2563 193/2563(CNTR0723/63)
10,845.00 13/04/2563 194/2563(CNTR0721/63)
12,800.00 13/04/2563 191/2563(CNTR0720/63)
87,280.00 15/04/2563 195/2563(CNTR0728/63)

4
4
4
4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
3 3411 00719 18 2 ร้านสมทรัพย์แอร์ โดย นายบรรพต
ชิณโชติ
3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ
3 6799 00125 09 5 นางศิริพรรณ แก้วสิ ทธิ์
0 6735 60001 89 1
0 6755 37000 18 5
0 6735 57000 27 8
3 5102 00331 57 4

จ้างซ่ อมแซมเครื่ องปรับอากาศ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
โครงการจ้างเหมาจัดทาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณั ฑ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จานวน 15 รายการ
บริ ษทั สยามนิ สสัน เพชรบูรณ์ จากัด รถบรรทุก (ดีเซล)
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดีการเกษตร เครื่ องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน
ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตานนท์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

119,600.00 16/04/2563 196/2563(CNTR0731/63)
22,200.00 16/04/2563 197/2563(CNTR0732/63)
493,000.00 17/04/2563 15/2563(CNTR0735/63)
36,510.00 17/04/2563 198/2563(CNTR0736/63)
779,000.00 21/04/2563 6/2563(CNTR0740/63)
10,800.00 22/04/2563 199/2563(CNTR0742/63)
91,810.00 23/04/2563 201/2563(CNTR0744/63)

4
4
4
4
4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
จ้างซ่ อมแซมครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและ
พรมติ๊บ
ขนส่ ง ( เรื อท้องแบน)
3 5710 00409 03 1 นายดนัย สี ธิวรากุล
โครงการจัดงานวันเทศบาล
3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิ ศาชล เอม ค่าจ้างเหมาบริ การ
พิณ
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ วัสดุสานักงาน
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต
หมายมัน่
0 6735 49000 04 3 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรประสิ ทธิ์
เพชรบูรณ์

ค่าจ้างเหมาบริ การ
จ้างซ่ อมแซมหน้าต่างโรงซ่ อมบารุ ง
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอย

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

15,290.00 23/04/2563 200/2563(CNTR0743/63)
12,000.00 23/04/2563 202/2563(CNTR0745/63)
5,940.00 24/04/2563 204/2563(CNTR0746/63)
33,325.00 24/04/2563 203/2563(CNTR0748/63)
9,000.00 24/04/2563 206/2563(CNTR0749/63)
17,000.00 27/04/2563 205/2563(CNTR0751/63)

4
4
4
4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดีการเกษตร วัสดุการเกษตร
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 16
รายการ
1 5299 00817 34 0 ว.ทรัพย์ทวี โดย นายวิทะชา แหวนแย้ม โครงการก่อสร้างถนนภายในโรงเรี ยน
เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม)
1 6799 00151 44 8 พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพรทิพย์ วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง จานวน 2
นวลแก้ว
รายการ
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดีการเกษตร เครื่ องสู บน้ าพญานาคพร้อมอุปกรณ์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

23,625.00 27/04/2563 207/2563(CNTR0750/63)
8,652.00 28/04/2563 208/2563(CNTR0754/63)
462,500.00 29/04/2563 2/2563(CNTR0758/63)
10,000.00 29/04/2563 209/2563(CNTR0757/63)
33,000.00 30/04/2563 7/2563(CNTR0762/63)

4
4
4
4
4

29

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดีการเกษตร 1.เครื่ องสู บน้ า ขนาด 1 แรงม้า 380
โวลต์ พร้อมอุปกรณ์
, 2.เครื่ องสู บน้ า ขนาด 2 แรงม้า 380
โวลต์ พร้อมอุปกรณ์
0 6755 58000 53 2 บริ ษทั โปรซี เคียว พรี เมี่ยม จากัด
ซ่ อมแซมระบบกล้องวงจรปิ ด CCTV
3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตานนท์
0 6755 54000 39 2 บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด
น้ าดื่มและเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปี
2563

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

102,500.00 30/04/2563 7/2563(CNTR0763/63)

16,550.00 30/04/2563 190/2563(CNTR0761/63)
16,740.00 30/04/2563 210/2563(CNTR0764/63)
6,420.00 05/05/2563 211/2563(CNTR0766/63)

4

4
4
4

30

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
0 1055 37077 47 6 บริ ษทั รอยัลมอเตอร์เวอร์ค จากัด
3 6799 00229 89 3 นายธัชพล ระตะเจริ ญ

ซ่ อมแซมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ต
6029
วัสดุยานพาหนะ ทะเบียน 82-4683
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสี รูปทรง
ต่างๆ บริ เวณเกาะกลางถนนสาย 21
3 1699 00148 10 3 ไลท์ติ้งดีไซด์ โดย นายสุ ชิน อินทร์สา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 7 รายการ
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ วัสดุสานักงาน
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ วัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

80,350.00 08/05/2563 212/2563(CNTR0774/63)
5,136.00 08/05/2563 213/2563(CNTR0775/63)
497,000.00 12/05/2563 16/2563(CNTR0779/63)
12,244.00 12/05/2563 214/2563(CNTR0780/63)
22,187.00 13/05/2563 215/2563(CNTR0784/63)
10,759.00 13/05/2563 216/2563(CNTR0783/63)

4
4
4
4
4
4

31

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
0 6755 34000 12 5 บริ ษทั บุณยเกียรติ ไอศกรี ม จากัด

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

อาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยน (ในช่วง 18 1,125,079.04 14/05/2563
พ.ค.-30 มิ.ย.2563)
3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 21 รายการ
8,965.00 14/05/2563
ตานนท์
3 6799 00122 21 5 ร้าน ที.อาร์.แอร์.แอนด์.ซาวด์ โดย นาย ซ่ อมแซมเครื่ องปรับอากาศ จานวน 9
6,980.00 14/05/2563
วิโรจน์ มาศมนัส
รายการ
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณั ฑ์ โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ ถนนคนพอเพียง
8,100.00 14/05/2563

4/2563(CNTR0789/63)
217/2563(CNTR0787/63)
218/2563(CNTR0790/63)
219/2563(CNTR0793/63)
8,830.00 14/05/2563 220/2563(CNTR0792/63)

4

3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิ โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ ถนนคนพอเพียง
ตานนท์

4

4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
3 6704 00139 05 6 นายนพดล กิตติวิโรจน์

โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ ถนนคนพอเพียง

3 4199 00129 23 8 สหธรรม การไฟฟ้า โดย นายรชต คู
สกุลธรรม
3 6799 00122 21 5 ร้าน ที.อาร์.แอร์.แอนด์.ซาวด์ โดย นาย
วิโรจน์ มาศมนัส
0 6735 49000 04 3 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรประสิ ทธิ์
เพชรบูรณ์
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ

วัสดุสานักงาน (พัดลมติดเพดาน)
ซ่ อมแซมเครื่ องปรับอากาศ จานวน 6
เครื่ อง
วัสดุก่อสร้าง จานวน 31 รายการ
ซ่ อมแซมครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ ง ทะเบียน 81-5105

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

35,000.00 14/05/2563 221/2563(CNTR0794/63)
7,000.00 15/05/2563 225/2563(CNTR0799/63)
10,400.00 15/05/2563 223/2563(CNTR0797/63)
56,071.00 15/05/2563 224/2563(CNTR0798/63)
5,950.00 19/05/2563 226/2563(CNTR0803/63)

4
4
4
4
4

33

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย ท้าว
โยธา
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณั ฑ์

จ้างซ่ อมแซมเครื่ องปรับอากาศ
จ้างซ่ อมแซมรถกระบะมาสด้า
ทะเบียน บต.6727
โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ ถนนคนพอเพียง

3 6701 00826 16 3 นายวิชยั กระอิม
วัสดุการเกษตร จานวน 3 รายการ
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ วัสดุสานักงาน จานวน 29 รายการ
3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

วัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก)

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

17,100.00 20/05/2563 228/2563(CNTR0806/63)
12,500.00 20/05/2563 227/2563(CNTR0805/63)
9,000.00 20/05/2563 229/2563(CNTR0810/63)
30,000.00 21/05/2563 230/2563(CNTR0812/63)
10,605.00 21/05/2563 231/2563(CNTR0811/63)
8,400.00 22/05/2563 232/2563(CNTR0816/63)

4
4
4
4
4
4

34

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
1 6799 00121 94 8 ร้านสิ นทรัพย์เจริ ญกระจก อลูมิเนี ยม จ้างซ่ อมแซมสิ่ งแสดงกลางแจ้งของ
โดย นางสาวจารุ วรรณ มาทอง
อุทยานวิทยาศสตร์ หนองนารี
0 7455 58001 30 9 บริ ษทั โชคสมุทร เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง ทะเบียน
82-6329
3 6799 00089 61 7 ธิ งค์พลัส ทูเก็ตเตอร์ โดย นายนิ กร ศิริ เงินช่วยเหลือสถานการณ์การระบาด
สวัสดิ์
ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า
0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์อิเล็คตริ ค วัสดุสานักงานเก้าอี้ จานวน 2 รายการ
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
จ้างซ่ อมแซมยานพาหนะและขนส่ ง
พรมติ๊บ
81-4472 จานวน 7 รายการ
0 6535 60002 60 0 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด บางกอก เอสวีพี
จ้างซ่ อมรถตักหน้าขุดหลัง
3 1307 00026 85 5 ร้านชาตรี มีผลรวย โดย นายชาตรี ผลรวย วัสดุเครื่ องแต่งกาย จานวน 5 รายการ

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

20,300.00 22/05/2563 233/2563(CNTR0819/63)
36,915.00 22/05/2563 234/2563(CNTR0820/63)
17,800.00 25/05/2563 222/2563(CNTR0821/63)
27,000.00 25/05/2563 236/2563(CNTR0822/63)
10,840.00 25/05/2563 235/2563(CNTR0823/63)
15,010.00 27/05/2563 239/2563(CNTR0831/63)
98,840.00 27/05/2563 237/2563(CNTR0829/63)

4
4
4
4
4
4
4
35

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
3 6701 01080 50 5 เอ็ม.ดี.อิเล็คทรอนิ คส์ โดย นายวรวุฒิ
จันแปลง
0 6735 20000 11 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด กิจพิบูลย์บริ การ
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
3 6502 00375 96 1 รัตนา โดย นางรัตนา จันทร์ มีเทศ

จ้างซ่ อมแซมปรับปรุ งระบบเสี ยงตาม
สาย
วัสดุเชื้ อเพลิง จานวน 4 รายการ
จ้างซ่ อมแซมรถยนต์ขนขยะ ทะเบียน
81-1587
โครงการซ่ อมแซมทางเท้า คสล. ทั้ง 2
ฝั่ง บริ เวณถนนเพชรเจริ ญ (ช่วงหน้า
สนง.สรรพสามิตจังหวัดเพชรบูรณ์)

3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 16 รายการ
ตานนท์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

98,750.00 27/05/2563 238/2563(CNTR0830/63)
24,076.00 28/05/2563 241/2563(CNTR0833/63)
9,000.00 28/05/2563 240/2563(CNTR0832/63)
487,000.00 29/05/2563 17/2563(CNTR0836/63)

4

92,550.00 29/05/2563 242/2563(CNTR0835/63)

4

4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
0 1055 37077 47 6 บริ ษทั รอยัลมอเตอร์เวอร์ค จากัด
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
3 6701 01020 36 7 หจก. เพชรประสิ ทธิ์ เพชรบูรณ์

จ้างซ่ อมแซมรถดูดสิ่ งโสโครก
ทะเบียน 82-4683 จานวน 7 รายการ
จ้างซ่ อมแซมรถอีแต๋ น ทะเบียน ฆข.
222 จานวน 14 รายการ
วัสดุก่อสร้าง จัดทาป้ อมยามของ
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

99,617.00 01/06/2563 246/2563(CNTR0843/63)
23,600.00 01/06/2563 245/2563(CNTR0844/63)
60,000.00 01/06/2563 247/2563(CNTR0845/63)

4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
0 6755 58000 53 2 บริ ษทั โปรซี เคียว พรี เมี่ยม จากัด

1.เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ หรื อ LED ขาวดา
ชนิ ด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/
นาที)
, 2.เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ หรื อ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)
, 3.เครื่ องพิมพ์ Multifunction แบบฉี ด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
, 4.เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ หรื อ LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/
นาที)
, 5.จอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ ยกว่า 21.5
นิ้ว, 6.เครื่ องสารองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA, 7.เครื่ องสารองไฟฟ้า ขนาด 2

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

85,700.00 02/06/2563 2/2563(CNTR0852/63)

4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

0 6755 58000 53 2 บริ ษทั โปรซี เคียว พรี เมี่ยม จากัด

เครื่ องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรื อ
LED สี

15,000.00 02/06/2563 2/2563(CNTR0853/63)

4

0 6755 58000 53 2 บริ ษทั โปรซี เคียว พรี เมี่ยม จากัด

1.เครื่ องคอมพิวเตอร์สาหรับสานักงาน,
2.เครื่ องพิมพ์ Multifunction แบบฉี ด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer)
, 3.เครื่ องสารองไฟฟ้า

27,000.00 02/06/2563 2/2563(CNTR0854/63)

4

29,370.00 02/06/2563 243/2563(CNTR0847/63)

4

3 6799 00089 61 7 ธิ งค์พลัส ทูเก็ตเตอร์ โดย นายนิ กร ศิริ จ้างเหมาจัดทาที่กดเจลแอลกอฮอลล์
สวัสดิ์
ล้างมือแบบเท้าเหยียบ
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
0 6735 60000 44 5 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ทวีคูณเพชรบูรณ์ คาร์ วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง จานวน 4
เซอร์ วิส
รายการ
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ วัสดุสานักงาน จานวน 11 รายการ
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นายบรรพต
หมายมัน่
0 6755 48000 04 1 บริ ษทั สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จากัด
1 6799 00151 44 8 พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพรทิพย์
นวลแก้ว

ค่าจ้างเหมาบริ การ
จ้างซ่ อมแซมรถกระเช้าดับเพลิง
หมายเลขทะเบียน บษ 9325
จ้างซ่ อมแซมรถยนต์เก็บขยะมูลฝอย
ทะเบียน 82-0562

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

54,720.00 02/06/2563 630614015501(C
NTR-0848/63)
8,100.00 02/06/2563 248/2563(CNTR0846/63)
10,000.00 02/06/2563 249/2563(CNTR0849/63)
15,284.95 02/06/2563 250/2563(CNTR0855/63)
35,300.00 04/06/2563 251/2563(CNTR0857/63)

4
4
4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
3 4613 00491 51 6 ร้านซิ นจ่าว พลาสแพ็ค โดย นางสาว ถังขยะสาเร็ จรู ปโพลีเอทธิ ลีน ขนาด
นันทพร จันทร์
ความจุไม่นอ้ ยกว่า 120 ลิตร
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ วัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ
0 1255 57014 09 7 บริ ษทั อินโนเวชัน่ คอนเซ็ปต์ จากัด

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด
(CCTV)
0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี คอมพิวเตอร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ
3 6799 00122 21 5 ร้าน ที.อาร์.แอร์.แอนด์.ซาวด์ โดย นาย จ้างบารุ งรักษาและซ่ อมแซมครุ ภณั ฑ์
วิโรจน์ มาศมนัส
เครื่ องปรับอากาศ
0 6755 60000 75 7 บริ ษทั ต.สหยนต์มอเตอร์ เพชรบูรณ์
วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่น
จากัด

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

476,000.00 05/06/2563 8/2563(CNTR0861/63)
13,778.00 05/06/2563 252/2563(CNTR0860/63)
498,620.00 08/06/2563 5/2563(CNTR0864/63)
38,700.00 08/06/2563 253/2563(CNTR0862/63)
9,540.00 09/06/2563 254/2563(CNTR0866/63)
36,300.00 09/06/2563 255/2563(CNTR0867/63)

4
4
4
4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
0 6735 25000 15 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด นพคุณเอ็นจิเนียริ่ ง

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะแหล่ง
ท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองนารี
0 6735 36000 47 3 ห้่างหุ ้นส่ วนจากัด ชัยพรก่อสร้าง 1993 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะแหล่ง
ท่องเที่ยวหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์
อินทราชัย

3,448,000.00 10/06/2563 19/2563(CNTR0871/63)
3,500,000.00 10/06/2563 18/2563(CNTR0870/63)

4

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ วัสดุสานักงาน จานวน 19 รายการ

7,376.00 11/06/2563 259/2563(CNTR0874/63)
10,000.00 11/06/2563 258/2563(CNTR0875/63)
5,150.00 11/06/2563 256/2563(CNTR0873/63)

4

3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย ท้าว วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ
โยธา
0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี คอมพิวเตอร์ จ้างบารุ งรักษาและซ่ อมแซมครุ ภณั ฑ์
คอมพิวเตอร์

4

4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตานนท์
0 6755 58000 53 2 บริ ษทั โปรซี เคียว พรี เมี่ยม จากัด
กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
สาหรับติดตั้งภายในอาคาร พร้อม
อุปกรณ์
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
1 6799 00004 58 5 ร้าน เจ-ชาอุ่นคอมพิวเตอร์ โดย นาย
จาลอง ชาอุ่น
0 9940 00188 25 1 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง

จ้างซ่ อมแซมครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ ง จานวน 2 คัน
จ้างซ่ อมตูเ้ กมส์จบั คู่
วัสดุสานักงาน ( แบบพิมพ์) จานวน
10 รายการ

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

23,200.00 11/06/2563 257/2563(CNTR0872/63)
390,200.00 12/06/2563 9/2563(CNTR0879/63)

4

21,210.00 15/06/2563 261/2563(CNTR0881/63)
8,500.00 15/06/2563 263/2563(CNTR0888/63)
76,980.00 15/06/2563
พช
52005/1499(CNT
R-0883/63)

4

4

4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดีการเกษตร วัสดุในการทดลองหมักแบบชีวภาพ
จานวน 3 รายการ
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 15
รายการ
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ วัสดุสานักงาน จานวน 25 รายการ
3 1201 00069 16 2 สาเนี ยงอีเล็คทริ ค โดย นายกฤษณ์
จ้างซ่ อมเครื่ องปรับอากาศ
ร้อยทอง
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ วัสดุสานักงาน จานวน 15 รายการ
3 6799 00203 27 4 นายชาตรี ฉ่ าชัย

จ้างเหมาซ่อมแซมสนามฟุตบอล

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

8,480.00 15/06/2563 262/2563(CNTR0882/63)
12,086.00 15/06/2563 265/2563(CNTR0887/63)
10,068.00 15/06/2563 266/2563(CNTR0886/63)
18,700.00 15/06/2563 264/2563(CNTR0889/63)
7,110.00 15/06/2563 267/2563(CNTR0885/63)
92,300.00 17/06/2563 269/2563(CNTR0893/63)

4
4
4
4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
3 5699 00174 63 1 ซื่ อตรงพาณิ ชย์ โดย นายเจริ ญ ซื อตระ วัสดุงานบ้านงานครัว
กูล
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณั ฑ์ วัสดุก่อสร้าง จานวน 29 รายการ
3 6799 00186 00 1 นายกษิต โฆษิตานนท์
โครงการเช่าที่ดินเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการบ่อ
กาจัดขยะมูลฝอย
1 6799 00018 45 4 ร้านสี หะซัพพลาย โดย นายยะรัญ สี หะ จ้างเหมาบารุ งรักษาและซ่อมแซม
เดช
ประตูเลื่อนไฟฟ้าอาคาร1 และ4
3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตานนท์

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

7,948.00 17/06/2563 270/2563(CNTR0894/63)
27,829.00 17/06/2563 268/2563(CNTR0892/63)
104,000.00 18/06/2563 1/2563(CNTR0897/63)

4

9,100.00 19/06/2563 271/2563(CNTR0900/63)
5,940.00 19/06/2563 272/25636(CNT
R-0902/63)

4

4
4

4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
1 6799 00035 28 6 ร้าน ที วาย อิงเจท โดยนายธี รยุทธ บุญ โครงการจัดกิจกรรมเนื่ องในวัน
เรื อง
เข้าพรรษา
3 6799 00210 32 7 นายชุมพร มูลศรี
โครงการจัดกิจกรรมเนื่ องในวัน
เข้าพรรษา
1 5299 00817 34 0 ว.ทรัพย์ทวี โดย นายวิทะชา แหวนแย้ม โครงการปรับปรุ งผิวจราจร คสล.
ซอยสนามชัย 4 พร้อมระบบระบายน้ า
0 6735 55001 01 3 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ก.กสิ กิจเพชรบุระ วัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดีการเกษตร วัสดุการเกษตร จานวน 10 รายการ
3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย ท้าว วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 6 รายการ
โยธา

20,976.00 19/06/2563

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

กศ.
30/2563(CNTR0901/63)
50,000.00 22/06/2563
กศ.
32/2563(CNTR0909/63)
419,000.00 22/06/2563 20/2563(CNTR0904/63)
6,000.00 22/06/2563 276/2563(CNTR0908/63)
9,750.00 22/06/2563 275/2563(CNTR0907/63)
28,650.00 22/06/2563 274/2563(CNTR0906/63)

4
4
4
4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย ท้าว
โยธา
3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โฆษิ
ตานนท์
3 6704 00271 69 8 นายสัมพันธ์ อินทมงคล
1 6799 00212 69 2 นายธนภัทร อุตแก้ว
3 6701 01302 98 2 ร้าน บี เฟรนด์ โดย นางสาวนงลักษณ์
อ่องยิง่
5 6701 00035 30 8 ร้านเพชรศิลา โดย นางสาวปิ ยวดี ปั้น
โฉม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จานวน 5
รายการ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 14 รายการ
โครงการจัดกิจกรรมเนื่ องในวัน
เข้าพรรษา
จ้างซ่ อมฝ้าเพดานและหลังคา
โมเดลอาหาร ของหอโบราณคดีเพ็ชร
บูรณ์อินทราชัย
โครงการจัดกิจกรรมเนื่ องในวัน
เข้าพรรษา

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

9,850.00 22/06/2563 273/2563(CNTR0905/63)
81,440.00 22/06/2563 277/2563(CNTR0910/63)
50,000.00 22/06/2563
กศ.
31/2563(CNTR0903/63)
47,800.00 22/06/2563 278/2563(CNTR0914/63)
8,400.00 23/06/2563 279/2563(CNTR0915/63)
36,000.00 23/06/2563
กศ.
49/2563(CNTR0918/63)

4
4
4
4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
3 6799 00141 41 4 ร้านบิ๊กสุ ไลท์ติ้ง โดย นายธนันท์พงศ์
สุ นนั ทวิทย์
0 1055 57142 99 1 บริ ษทั พี แอนด์ เอ็น เอ็ดดูเคชัน่ จากัด
5 6707 00079 73 0 สมุห์การช่าง โดย นายธรรมรัตน์ เพชร
อุดม
3 6701 01080 50 5 เอ็ม.ดี.อิเล็คทรอนิ คส์ โดย นายวรวุฒิ
จันแปลง

โครงการจัดกิจกรรมเนื่ องในวัน
เข้าพรรษา
เจลแอลกอฮอล์ ชนิดเติม 200 ลิตร
จ้างซ่ อมแซมยานพาหนะรถยนต์เก็บ
ขยะ ทะเบียน 81-3202
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สาหรับขยายพื้นที่
บริ การระบบเสี ยงตามสาย จานวน 3
รายการ

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ ศึกษาภัณฑ์ วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 8 รายการ

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

15,000.00 23/06/2563

กศ.
33/2563(CNTR0917/63)
70,000.00 24/06/2563 282/2563(CNTR0920/63)
9,900.00 24/06/2563 281/2563(CNTR0921/63)
149,000.00 25/06/2563 10/2563(CNTR0929/63)

4

5,645.00 25/06/2563 283/2563(CNTR0926/63)

4

4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
เอกสารอ้างอิง
จานวนเงิน
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
0 9940 00188 25 1 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุภณั ฑ์
3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ

วัสดุสานักงาน ( แบบพิมพ์) จานวน 4
รายการ
วัสดุก่อสร้าง จานวน 4 รายการ
วัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ
จ้างซ่ อมแซมยานพาหนะและขนส่ ง
ทะเบียน บห 1157
จ้างซ่ อมแซมยานพาหนะและขนส่ ง
ทะเบียน 81-3203

24,250.00 25/06/2563
5,900.00
7,400.00
7,800.00
17,400.00

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/
ใบสัง่ ซื้อสัง่ จ้าง

พช
52005/1595(CNT
R-0931/63)
29/06/2563 280/2563(CNTR0939/63)
30/06/2563 285/2563(CNTR0940/63)
30/06/2563 286/2563(CNTR0941/63)
30/06/2563 287/2563(CNTR0942/63)

4
4
4
4
4

รวม 17,272,458.55
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ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560มาตรา 66
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด นั้น
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายเสกสรร นิยมเพ็ง)
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

