รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
1
2
3
4

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 00308 35 9 สิ ปปะ ครี เอชัน่ โดย นางสาว
สุ ชาดา โฉมอุปฮาด
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ

เพื่อใช้ในการทาความสะอาด ตลาดสด
เทศบาล 1,2,3
โครงการพัฒนาวัดเนื่องในกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา
โครงการพัฒนาวัดเนื่องในกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา
จ้างเหมาบารุ งรักษาและซ่อมแซม
รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
นก 1188 เพชรบูรณ์ รหัสครุ ภณั ฑ์
001/52/0007 จานวน 1 รายการ

เหตุผล
สนับสนุน

4,496.00 1 ก.ค. 63

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
CNTR-0945/63

1

200.00 1 ก.ค. 63

CNTR-0947/63

1

600.00 1 ก.ค. 63

CNTR-0948/63

1

4,200.00 1 ก.ค. 63

CNTR-0949/63

1

1

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

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

5

0 6755 58000 53 2 บริ ษทั โปรซี เคียว พรี เมี่ยม จากัด จ้างบารุ งรักษาและซ่ อมแซมครุ ภณั ฑ์
คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุ ภณั ฑ์
416/56/0304

6

3 5699 00174 63 1 ซื่ อตรงพาณิ ชย์ โดย นายเจริ ญ
ซื อตระกูล
1 6799 00103 49 4 นางสาวภริ ฏฐา ทองเติม

7
8
9

โครงการพัฒนาวัดเนื่องในกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา
โครงการพัฒนาวัดเนื่องในกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา
1 6799 00314 23 1 นายเมธัส สิ งห์สกุลรัตน์
โครงการพัฒนาวัดเนื่องในกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา
3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิ ศาชล ค่าจ้างเหมาบริ การ
เอมพิณ

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
1,690.00 02/07/2563 CNTR-0950/63

1

3,446.00 02/07/2563

CNTR-0953/63

1

1,750.00 02/07/2563

CNTR-0954/63

1

4,000.00 02/07/2563

CNTR-0955/63

1

567.00 02/07/2563

CNTR-0956/63

1

2

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

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

10
11
12
13
14
15

3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ
3 6704 00139 05 6 นายนพดล กิตติวิโรจน์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ
โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ ถนนคนพอเพียง

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
4,800.00 03/07/2563 CNTR-0958/63
4,900.00 03/07/2563 CNTR-0959/63

0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์
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
0 6755 54000 39 2 บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 18 รายการ

4,940.00 03/07/2563

CNTR-0960/63

1

ค่าจ้างเหมาบริ การ

400.00 08/07/2563

CNTR-0964/63

1

ค่าจ้างเหมาบริ การ

4,500.00 08/07/2563

CNTR-0965/63

1

จัดซื้ อน้ าดื่ม ขนาด 600 ml จานวน 20
แพ็ค

1,177.00 08/07/2563

CNTR-0966/63

1

1
1

3

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

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

16
17
18
19
20

0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์
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 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย
โฆษิตานนท์
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่

จัดซื้ อวัสดุก่อสร้าง จานวน 8 รายการ

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
4,930.00 09/07/2563 CNTR-0971/63

1

ค่าจ้างเหมา

3,000.00 10/07/2563

CNTR-0977/63

1

ค่าจ้างเหมาบริ การ

3,000.00 10/07/2563

CNTR-0978/63

1

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 2
รายการ
ค่าจ้างเหมาบริ การ

1,150.00 14/07/2563

CNTR-0981/63

1

3,000.00 15/07/2563

CNTR-0985/63

1

4

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

21
22

3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิ ศาชล ค่าจ้างเหมาบริ การ
เอมพิณ
3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิ ศาชล โครงการฝึ กอบรมป้ องกันและระงับ
เอมพิณ
อัคคีภยั ให้กบั พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
628.00 16/07/2563 CNTR-0988/63

เหตุผล
สนับสนุน

1

1,200.00 20/07/2563

CNTR-0992/63

1

23

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

โครงการฝึ กอบรมป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั ให้กบั พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

1,880.00 20/07/2563

CNTR-0993/63

1

24

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

โครงการฝึ กอบรมป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั ให้กบั พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

1,300.00 20/07/2563

CNTR-0994/63

1

5

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

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

25

3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โครงการฝึ กอบรมป้ องกันและระงับ
โฆษิตานนท์
อัคคีภยั ให้กบั พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

26

0 6735 20000 11 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด กิจพิบูลย์บริ การ โครงการฝึ กอบรมป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั ให้กบั พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

27

0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี
คอมพิวเตอร์
1 6699 00122 14 6 ร้าน ซี เอ็น ปริ้ นเตอร์ เซอร์วิส
แอนด์ ซัพพลาย โดย นายชาญชัย
แก้วกาพล

28

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่ องพิมพ์ของกอง
การศึกษา จานวน 1 เครื่ อง
จัดซื้ อตลับหมึกสี ดาและตลับหมึกสี
จานวน 2 รายการ

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
1,800.00 20/07/2563 CNTR-0995/63

1

1,500.00 20/07/2563

CNTR-0996/63

1

500.00 20/07/2563

CNTR-0997/63

1

4,940.00 20/07/2563

CNTR-0998/63

1

6

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

29
30
31
32

33

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

ค่าจ้างเหมาบริ การ

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

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
4,000.00 21/07/2563 CNTR-1010/63

เหตุผล
สนับสนุน

1

720.00 21/07/2563

CNTR-1011/63

1

1,943.00 21/07/2563

CNTR-1012/63

1

โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน
ศูนย์บริ การคนพิการเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

1,220.00 22/07/2563

CNTR-1019/63

1

โครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว 14 จุด
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

1,362.00 22/07/2563

CNTR-1020/63

1

ซื้อสเปรย์กาจัดปลวก จานวน 6
กระป๋ อง
จัดซื้ อวัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ

7

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

34
35

36
37
38

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

ค่าจ้างเหมาบริ การ
เพื่อตัดสติ๊กเกอร์ติดรถบรรทุกน้ า งาน
กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล กอง
สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
ค่าจ้างเหมาบริ การ
บรรพต หมายมัน่
3 6010 00542 59 8 เบ็นซ์ก๊อปปี้ โดย นายวีระ แสงโพธิ์ ค่าจ้างเหมาบริ การ
0 6755 48000 04 1 บริ ษทั สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จากัด ซ่ อมแซมรถกระเช้าดับเพลิง
หมายเลขทะเบียน บษ 9325
หมายเลขทะเบียนครุ ภณั ฑ์
004/59/0007

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
2,000.00 23/07/2563 CNTR-1021/63

เหตุผล
สนับสนุน

1

220.00 23/07/2563

CNTR-1022/63

1

1,500.00 23/07/2563

CNTR-1023/63

1

140.00 23/07/2563
4,104.52 23/07/2563

CNTR-1024/63
CNTR-1031/63

1
1

8

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

39

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

จัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2
รายการ

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
3,875.00 23/07/2563 CNTR-1033/63

เหตุผล
สนับสนุน

1

9

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

40

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

ด้วยกองช่าง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
งานช่างสารวจมีความจาเป็ นต้องการ
ขออนุมตั ิซ้ือ เทปวัดระยะทาง เทปวัด
ระยะใช้ในงานสารวจความกว้างความ
ยาวของงานอาคาร และงานถนน
เหมาะสาหรับงานสารวจระยะทางยาว
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในการใช้
งาน เทปวัดระยะทางช่วยทุนแรงใน
การดาเนินงานเกิดความรวดเร็ ว และ
ถูกต้องในการใช้งาน เนื่องจากงาน
ช่างสารวจมีอุปกรณ์ใช้งานไม่เพียงพอ
จึงขออนุมตั ิซ้ื อวัสดุสารวจ ดังนี้

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
1,380.00 23/07/2563 CNTR-1035/63

เหตุผล
สนับสนุน

1

10

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

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
2,232.00 23/07/2563 CNTR-1038/63

1

41

1 6799 00035 28 6 ร้าน ที วาย อิงเจท โดยนายธี รยุทธ กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ ง
บุญเรื อง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่
ยึดเหนี่ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

42

3 6799 00159 87 9 นางสาวทรรศนีย ์ เจริ ญสุ ข

กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่
ยึดเหนี่ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

2,000.00 23/07/2563

CNTR-1039/63

1

43

3 6010 00542 59 8 เบ็นซ์กอ๊ ปปี้ โดย นายวีระ แสงโพธิ์ ค่าจ้างเหมาบริ การ
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง จานวน
พรมติ๊บ
1 รายการ(คามรายละเอียดแนบท้าย)

2,000.00 24/07/2563
3,500.00 24/07/2563

CNTR-1040/63
CNTR-1042/63

1

44

1

11

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

45

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

วัสดุสานักงาน จานวน ๑ รายการ
(โต๊ะพับเล็ก ขนาด กว้าง 45x ยาว 75 x
สู ง 77 ซม.)

46

3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

47

จ้างเหมาบารุ งรักษาและซ่อมแซม
เครื่ องพิมพ์ จานวน 1 รายการ
จัดซื้ อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

3 6799 00190 56 3 ร้าน ช.สิ นเจริ ญดี โดย นาย
ปราโมทย์ ศรี สุขมุ ชัย
0 0015 62453 89 1 ร้าน จิ้นเซ้งพานิช โดย นาย
ค่าจัดซื้อหนังสื อพิมพ์ ประจาเดือน
จักรกฤษณ์ ตั้งไพศาลกิจ
สิ งหาคม 2563
0 6755 54000 39 2 บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด จัดซื้ อน้ าดื่มประจาเดือน สิ งหาคม
2563

48
49

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
550.00 30/07/2563 CNTR-1045/63

เหตุผล
สนับสนุน

1

1,800.00 30/07/2563

CNTR-1048/63

1

1,200.00 30/07/2563

CNTR-1049/63

1

600.00 31/07/2563

CNTR-1053/63

1

4,280.00 31/07/2563

CNTR-1054/63

1

12

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

50
51
52
53
54
55

3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิ ศาชล
เอมพิณ
3 6799 00141 31 7 นายวิจิตร เทศประสิ ทธิ์
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิ ศาชล
เอมพิณ
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

ค่าจ้างเหมาบริ การ

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
432.00 03/08/2563 CNTR-1055/63

เหตุผล
สนับสนุน

1

1,600.00 03/08/2563
1,500.00 03/08/2563

CNTR-1057/63
CNTR-1059/63

1

567.00 03/08/2563

CNTR-1060/63

1

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ

2,000.00 05/08/2563

CNTR-1066/63

1

จัดซื้ อวัสดุสานักงาน จานวน 3 รายการ

4,900.00 06/08/2563

CNTR-1070/63

1

ขออนุมตั ิจา้ งเหมาซ่อมเครื่ องตัดหญ้า
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าจ้างเหมาบริ การ

1

13

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

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
4,000.00 07/08/2563 CNTR-1071/63

1

56

0 6735 55001 01 3 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ก.กสิ กิจเพชร
บุระ

จัดซื้ อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง มาปลูกปรับ
หน้าดินที่แตกระแหง บริ เวณสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

57

0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
อิเล็คตริ ค
0 6735 53000 22 2 หจก.จิตติศึกษาภัณฑ์

จัดซื้ อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

3,780.00 07/08/2563

CNTR-1072/63

1

จัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2
รายการ

1,900.00 07/08/2563

CNTR-1073/63

1

58

14

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

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

59

3 6799 00159 87 9 นางสาวทรรศนีย ์ เจริ ญสุ ข

60

3 6799 00239 67 8 ชัยสิ ทธิ์ แอร์ โดย นายชัยสิ ทธิ์ นพ ซ่ อมแซมเครื่ องปรับอากาศ จานวน 1
สุ วรรณ
รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่
ยึดเหนี่ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
2,000.00 10/08/2563 CNTR-1075/63

1

1,800.00 11/08/2563

1

CNTR-1084/63

15

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

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

61

0 6755 34000 12 5 บริ ษทั บุณยเกียรติ ไอศกรี ม จากัด นม พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิ ดถุง
ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร
จานวน 325 ถุง ราคาไม่เกินกล่องละ
6.58 บาท
นม ยู เอช ที รสจืด ชนิ ดกล่อง ขนาด
บรรจุ 200 มิลลิลิตร
จานวน 5 กล่อง ราคาไม่เกินกล่องละ
7.82 บาท

62

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

ค่าจ้างเหมาบริ การ

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
2,737.40 11/08/2563 CNTR-1085/63-1

1

3,000.00 13/08/2563

1

CNTR-1090/63

16

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

63
64
65
66
67

1 7499 00357 03 7 ธิ งค์ ไอเดีย โดย นางสาวจิตรา
ภัทรณ์ สาขุนทด
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
3 5309 00064 09 9 เพื่อนมีเดีย โดย นางวงเดือน สอน
สุ วรรณ์
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่

ค่าจ้างเหมาบริ การ

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
650.00 13/08/2563 CNTR-1091/63

เหตุผล
สนับสนุน

1

ค่าจ้างเหมาบริ การ

3,000.00 14/08/2563

CNTR-1098/63

1

ซ่ อมแซมเครื่ องปริ้ นเตอร์

4,950.00 17/08/2563

CNTR-1101/63

1

จัดซื้ อวัสดุสานักงาน จานวน 4
รายการ
โครงการฝึ กอบรมการป้ องกันและ
ระงับอัคคีภยั ให้กบั โรงเรี ยนในพื้นที่
เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

1,230.00 19/08/2563

CNTR-1105/63

1

1,300.00 21/08/2563

CNTR-1109/63

1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
2,100.00 21/08/2563 CNTR-1110/63

1

68

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

69

0 6735 20000 11 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด กิจพิบูลย์บริ การ โครงการฝึ กอบรมการป้ องกันและ
ระงับอัคคีภยั ให้กบั โรงเรี ยนในพื้นที่
เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

1,500.00 21/08/2563

CNTR-1111/63

1

70

3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย โครงการฝึ กอบรมการป้ องกันและ
โฆษิตานนท์
ระงับอัคคีภยั ให้กบั โรงเรี ยนในพื้นที่
เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

1,800.00 21/08/2563

CNTR-1112/63

1

โครงการฝึ กอบรมการป้ องกันและ
ระงับอัคคีภยั ให้กบั โรงเรี ยนในพื้นที่
เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

18

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

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
1,200.00 21/08/2563 CNTR-1113/63

1

71

3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิ ศาชล โครงการฝึ กอบรมการป้ องกันและ
เอมพิณ
ระงับอัคคีภยั ให้กบั โรงเรี ยนในพื้นที่
เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

72

3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 10
โฆษิตานนท์
รายการ
1 6699 00122 14 6 ร้าน ซี เอ็น ปริ้ นเตอร์ เซอร์วิส
จัดซื้ อตลับหมึกโทนเนอร์เครื่ องพิมพ์
แอนด์ ซัพพลาย โดย นายชาญชัย
แก้วกาพล

2,650.00 24/08/2563

CNTR-1115/63

1

3,335.00 24/08/2563

CNTR-1116/63

1

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

3,715.00 24/08/2563

CNTR-1117/63

1

73

74

จัดซื้ อวัสดุการเกษตร จานวน 7 รายการ
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

75
76
77

78

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 6799 00131 29 0 วันชัย การยาง โดย นายพงษ์พนั ธุ์
พรานช้าง
3 6701 00985 87 3 ร้านสวัสดิ์ แอร์ เซอร์วิส โดย นาย
สวัสดิ์ มูลพันธ์

จัดซื้ องานบ้านงานครัว จานวน 8
รายการ
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 9
รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ซ่ อมแซมครุ ภณั ฑ์สานักงาน
(เครื่ องปรับอากาศ หมายเลขครุ ภณั ฑ์
420/42/0034) จานวน 2 รายการ (ตาม
รายเอียดแนบท้าย)

1 6799 00103 49 4 นางสาวภริ ฏฐา ทองเติม

จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม จานวน 10 คน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
3,964.00 24/08/2563 CNTR-1118/63

1

3,200.00 25/08/2563

CNTR-1122/63

1

1,400.00 25/08/2563

CNTR-1123/63

1

350.00 25/08/2563

CNTR-1129/63

1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

79
80
81
82
83

3 7005 01143 37 6 ครัวเกษตร โดย นายพงศ์พฒั น์
กองแก้ว
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 0015 62453 89 1 ร้าน จิ้นเซ้งพานิช โดย นาย
จักรกฤษณ์ ตั้งไพศาลกิจ
3 6799 00200 30 5 ร้านเที่ยงตรงบริ การ โดย นาง
ปรางทิพย์ ประยุกต์สมัย
1 6799 00151 44 8 พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพร
ทิพย์ นวลแก้ว

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อม
เครื่ องดื่ม จานวน 10 คน
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน ๒
รายการ
ค่าจัดซื้อหนังสื อพิมพ์ ประจาเดือน
กันยายน 2563
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ งจานวน 3
รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 4
รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้าย)

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
2,000.00 25/08/2563 CNTR-1130/63

1

1,430.00 31/08/2563

CNTR-1155/63

1

600.00 31/08/2563

CNTR-1156/63

1

1,650.00 01/09/2563

CNTR-1157/63

1

3,600.00 01/09/2563

CNTR-1158/63

1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

84
85
86
87
88
89

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
3 6799 00200 30 5 ร้านเที่ยงตรงบริ การ โดย นาง
ปรางทิพย์ ประยุกต์สมัย
3 6701 00985 87 3 ร้านสวัสดิ์ แอร์ เซอร์วิส โดย นาย
สวัสดิ์ มูลพันธ์
3 1020 02486 68 2 ร้านเขาค้อคัลเลอร์ แล็บ
3 6404 00229 91 8 พสิ ษฐ์พรรณไม้ โดย นายพสิ ษฐ์
เบิกพฤกษา
3 6701 00017 40 1 ร้านชิวอาร์ ท กราฟฟิ คดีไซด์ โดย
นางสาวกวิสรา สังเกตุดี

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
3,000.00 01/09/2563 CNTR-1159/63

1

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง จานวน
4 รายการ
ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม จานวน 2
รายการ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3 รายการ
ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 1 รายการ

1,080.00 01/09/2563

CNTR-1160/63

1

1,800.00 02/09/2563

CNTR-1161/63

1

2,700.00 02/09/2563
1,000.00 03/09/2563

CNTR-1163/63
CNTR-1165/63

1
1

โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า

900.00 03/09/2563

CNTR-1168/63

1

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

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

90
91
92
93
94

1 6799 00241 73 1 ร้าน 99 ดีไซน์ โดย นางสาววรรณี
สี สดเขียว
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย
ท้าวโยธา
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
5 6707 00079 73 0 สมุห์การช่าง โดย นายธรรมรัตน์
เพชรอุดม

โครงการเทศน์มหาชาติร่วมกับวัด
มหาธาตุ
ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 13 รายการ
(ตามรายละเอียดแนบท้าย)
จัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 3
รายการ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 8
รายการ
ซ่ อมแซมรถบรรทุกน้ า รหัสครุ ภณั ฑ์
006/42/0006 หมายเลขทะเบียน
811686 จานวน 4 รายการ

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
4,000.00 03/09/2563 CNTR-1169/63

1

3,353.00 03/09/2563

CNTR-1171/63

1

2,100.00 09/09/2563

CNTR-1183/63

1

3,630.00 09/09/2563

CNTR-1184/63

1

3,000.00 09/09/2563

CNTR-1187/63

1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
1,200.00 10/09/2563 CNTR-1189/63

1

95

3 6703 00453 61 1 พรนับล้านงานศิลป์ โดย นางสาว โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ ง
พรนับพัน อุตตมางคพงศ์
อานวยความสะดวกของผูส้ ู งอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย

96

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

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ ง
อานวยความสะดวกของผูส้ ู งอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย

3,800.00 10/09/2563

CNTR-1190/63

1

97

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

เพื่อไว้ใช้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงาน
เอกสารต่างๆของงานธุรการงาน
บริ หารทัว่ ไป

3,844.00 10/09/2563

CNTR-1198/63

1
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
3,010.00 10/09/2563 CNTR-1199/63

1

98

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

เพื่อไว้ใช้ทาความสะอาดวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆงานบริ หารทัว่ ไป กอง
สาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม

99

0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์

จัดซื้ อวัสดุก่อสร้าง จานวน 3 รายการ

3,175.00 10/09/2563

CNTR-1200/63

1

จัดซื้ อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

3,240.00 10/09/2563

CNTR-1201/63

1

ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 8 รายการ

4,798.00 10/09/2563

CNTR-1202/63

1

จัดซื้ อวัสดุกีฬา จานวน 1 รายการ

1,320.00 10/09/2563

CNTR-1203/63

1

100
101
102
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
4,500.00 11/09/2563 CNTR-1209/63

1

103

1 6799 00465 81 7 ต๊ะดีไซน์ โดย นายเอกภพ คามูล

104

3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย จ้างเหมาบารุ งรักษาและซ่อมแซม
พรมติ๊บ
รถยนต์ส่วนกลาง นก 1188 เพชรบูรณ์
รหัส 001/52/0007 จานวน 2 รายการ

4,700.00 11/09/2563

CNTR-1211/63

1

105

3 6601 01190 50 5 นางสาวทองแดง ขุนศรี ธรรมรา
0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี
คอมพิวเตอร์
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ

โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า
โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า

2,500.00 14/09/2563
3,080.00 14/09/2563

CNTR-1216/63
CNTR-1217/63

1
1

จ้างซ่ อมรถท่องเที่ยว 35 ที่นงั่
หมายเลขครุ ภณั ฑ์ 002/54/0029

2,540.00 22/09/2563

CNTR-1258/63

1

106
107

โครงการส่ งเสริ มกีฬาประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
(ต้านยาเสพติด) (กองสวัสดิการสังคม)

26

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
108
109
110
111
112

0 6735 60001 64 6 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ยาง วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง จานวน 1
ยนต์
รายการ
0 1235 46004 73 5 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด นพสร ซัพพลาย จ้างซ่ อมแซมระบบบาบัดน้ าเสี ย
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
0 6735 49000 04 3 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรประสิ ทธิ์ วัสดุก่อสร้าง จานวน 13 รายการ
เพชรบูรณ์
3 6701 01268 82 2 ร้านองครักษ์ เคมีภณั ฑ์ โดย นาง วัสดุเครื่ องดับเพลิง สายส่ งน้ าดับเพลิง
กฤติยา รักอยู่
0 1955 38000 65 5 บริ ษทั วายุภกั ษ์ วิศวกรรม จากัด

วัสดุอื่นๆ สายพนคัดแยก

42,000.00 01/07/2563
231,120.00 02/07/2563
41,234.00 02/07/2563
90,000.00 03/07/2563
43,442.00 03/07/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
288/2563(CNTR0946/63)
21/2563(CNTR0951/63)
289/2563(CNTR0952/63)
290/2563(CNTR0957/63)
291/2563(CNTR0962/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4
4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
113
114
115
116
117

0 6735 55001 01 3 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ก.กสิ กิจเพชร
บุระ
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
1 6799 00151 44 8 พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพร
ทิพย์ นวลแก้ว
3 6704 00139 05 6 นายนพดล กิตติวิโรจน์

วัสดุการเกษตร จานวน 2 รายการ

8,100.00 03/07/2563

วัสดุก่อสร้าง (ใช้ในอุทยาน
วิทยาศสตร์หนองนารี )
วัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ

11,820.00 08/07/2563

จ้างซ่ อมแซมยานพาหนะรถยนต์
บรรทุกน้ า ทะเบียน 81-1594
โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ ถนนคนพอเพียง

14,520.00 09/07/2563

9,175.00 08/07/2563

50,000.00 09/07/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
292/2563(CNTR0961/63)
294/2563(CNTR0969/63)
295/2563(CNTR0968/63)
296/2563(CNTR0970/63)
297/2563(CNTR0972/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4
4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
118
119
120
121

0 6735 49000 04 3 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรประสิ ทธิ์
เพชรบูรณ์
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดี
การเกษตร
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดี
การเกษตร
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุก่อสร้าง จานวน 8 รายการ

102,186.00 10/07/2563

ถังน้ า แบบไฟเบอร์ กลาส

20,800.00 10/07/2563

เครื่ องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง, เครื่ องตัด
หญ้าแบบข้ออ่อน
วัสดุการศึกษา อุปกรณ์กีฬา โครงการ
พัฒนาเด็ดด้อยโอกาส

51,700.00 10/07/2563
10,000.00 10/07/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
11/2563(CNTR0973/63)
298/2563(CNTR0974/63)
12/2563(CNTR0975/63)
กศ.
50/2563(CNTR0976/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
13,200.00 13/07/2563 29902563(CNTR0979/63)

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

122

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

ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่ องพิมพ์มลั
ติฟังก์ชนั่ อิงค์เจ็ท ขาวดา) จานวน 1
เครื่ อง

123

0 9940 00165 31 5 องค์การเภสัชกรรม

วัสดุวิทยาศสตร์และการแพทย์ ยาและ
เวชภัณฑ์ จานวน 9 รายการ

24,880.70 13/07/2563

พช
52005/1700(CNTR0980/63)

4

124

0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี
คอมพิวเตอร์
3 6701 00826 16 3 นายวิชยั กระอิม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 10 รายการ

48,160.00 14/07/2563

4

วัสดุการเกษตร จานวน 3 รายการ

35,000.00 14/07/2563

302/2563(CNTR0983/63)
303/2563(CNTR0982/63)

125

4

4

30

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

126
127
128

129

3 6701 00060 87 0 อัพทูยู โดย นายปิ ลันธน์ ตัญ
ตระกูล
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุสานักงาน ( ซื้อพระบรมฉายา
ลักษณ์ ฯลฯ)
วัสดุสานักงาน จานวน 14 รายการ

0 6755 59000 49 8 บริ ษทั ทราฟฟิ ค สเตชัน่ จากัด

ตูค้ วบคุมสัญญาณไฟจราจร

โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน
ศูนย์บริ การคนพิการเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
5,000.00 16/07/2563 293/2563(CNTR0986/63)
13,947.00 16/07/2563 304/2563(CNTR0989/63)
8,780.00 16/07/2563 305/2563(CNTR0987/63)

เหตุผล
สนับสนุน

456,000.00 17/07/2563

13/2563(CNTR0991/63)

4
4
4

4

31

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

130

0 9940 00188 25 1 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
กรมการปกครอง

131

3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

132
133
134

วัสดุสานักงาน (แบบพิมพ์) จานวน 1
รายการ

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
5,000.00 17/07/2563
พช
52004/1805(CNTR0990/63)

เหตุผล
สนับสนุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก จานวน 4
6,000.00 20/07/2563
ตลับ
0 6735 25000 15 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด นพคุณเอ็นจิ
โครงการปรับปรุ งอาคารโรงเรี ยนเมือง 1,648,000.00 21/07/2563
เนี ยริ่ ง
เพชรบูรณ์พร้อมงานจัดแสดงภายใน
3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย วัสดุไฟฟ้า จานวน 6 รายการ
7,940.00 21/07/2563
โฆษิตานนท์
3 6703 01233 97 6 สโมสรศิลป์ โดย นางสาวนิ ศาชล โครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว 14 จุด
32,450.00 21/07/2563
เอมพิณ
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

308/2563(CNTR0999/63)
22/2563(CNTR1005/63)
306/2563(CNTR1003/63)
313/2563(CNTR1004/63)

4

4
4
4
4

32

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
135

138

3 6701 00002 72 1 ศรี สุข งานเต๊นท์ โดย นายสมพร
ศรี สุข
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 6799 00060 53 8 นางจันทร์ สม ฮัน่ ตุน้ พงษ์

139

0 6755 61000 63 7 บริ ษทั อินฟิ นิ ต้ ี ทีม จากัด

136
137

โครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว 14 จุด
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 10
รายการ
วัสดุสานักงาน จานวน 9 รายการ

5,400.00 21/07/2563

โครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว 14 จุด
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
โครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว 14 จุด
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

50,000.00 21/07/2563

7,394.00 21/07/2563
5,261.00 21/07/2563

307,500.00 21/07/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
307/2563(CNTR1006/63)
310/2563(CNTR1002/63)
311/2563(CNTR1001/63)
312/2563(CNTR1000/63)
23/2563(CNTR1013/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4
4
4
4

33

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
140
141
142
143
144

0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี
คอมพิวเตอร์
0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี
คอมพิวเตอร์
0 6755 60000 75 7 บริ ษทั ต.สหยนต์มอเตอร์
เพชรบูรณ์ จากัด
0 6735 60001 64 6 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์ยาง
ยนต์
1 6799 00314 23 1 นายเมธัส สิ งห์สกุลรัตน์

โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ ถนนคนพอเพียง
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

12,500.00 21/07/2563
6,600.00 21/07/2563

วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

49,190.00 21/07/2563

วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง ยาง
รถบรรทุกน้ า จานวน 2 รายการ
โครงการฝึ กอบรมป้ องกันและระงับ
อัคคีภยั ให้กบั พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

56,000.00 22/07/2563
15,000.00 22/07/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
314/2563(CNTR1007/63)
315/2563(CNTR1008/63)
316/2563(CNTR1009/63)
320/2563(CNTR1017/63)
320/2563(CNTR1018/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4
4
4
4

34

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

145

3 6701 01268 82 2 ร้านองครักษ์ เคมีภณั ฑ์ โดย นาง โครงการฝึ กอบรมป้ องกันและระงับ
กฤติยา รักอยู่
อัคคีภยั ให้กบั พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

146

0 6735 59000 85 2 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด พรหมเทพ เท
รดดิ้ง
3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

โครงการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว 14 จุด
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ

0 1055 40018 08 6 บริ ษทั โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีน
เนอรี่ จากัด

เครื่ องลวกสุ กร แบบ 1 ลูกกลิ้ง

147
148

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
9,900.00 22/07/2563 321/2563(CNTR1015/63)

เหตุผล
สนับสนุน

24,260.00 22/07/2563
17,500.00 22/07/2563
1,080,000.00 23/07/2563

309/2563(CNTR1016/63)
318/2563(CNTR1014/63)
15/2563(CNTR1028/63)

4

4
4
4

35

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

149

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

เก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน,
เครื่ องปั๊มน้ าอัตโนมัต,ิ โต๊ะทางานรู ป
ตัว L ชนิดขาไม้, พัดลมอุตสาหกรรม

150

0 6735 53000 22 2 หจก.จิตติศึกษาภัณฑ์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
142,500.00 23/07/2563 16/2563(CNTR1030/63)

เหตุผล
สนับสนุน

5,500.00 23/07/2563

322/2563(CNTR1025/63)

4

4

36

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

151

0 6755 58000 53 2 บริ ษทั โปรซี เคียว พรี เมี่ยม จากัด 1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ , 2. เครื่ องพิมพ์
แบบฉี ดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
, 3. เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ หรื อ LED ขาว
ดา, 4. เครื่ องสารองไฟฟ้า ขนาด 800
VA, เครื่ องคอมพิวเตอร์ , เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน,
เครื่ องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรื อ
LED ขาวดา
, เครื่ องพิมพ์ ชนิ ดเลเซอร์, เครื่ อง
สารองไฟฟ้า

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
156,700.00 23/07/2563 3/2563(CNTR1032/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4

37

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
152
153
154

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
นายเทวฤทธิ์ สี อ่อน

155

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

156

5 6707 00079 73 0 สมุห์การช่าง โดย นายธรรมรัตน์
เพชรอุดม

โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ ถนนคนพอเพียง

9,200.00 23/07/2563

วัสดุสานักงาน จานวน 22 รายการ

9,996.00 23/07/2563

ซ่ อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บต.6728
จานวน 12 รายการ
โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน
ศูนย์บริ การคนพิการเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

24,500.00 23/07/2563

จ้างซ่ อมแซมรถยนต์เก็บขนขยะ
ทะเบียน 81-5208 จานวน 8 รายการ

9,000.00 23/07/2563

60,000.00 23/07/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
325/2563(CNTR1029/63)
324/2563(CNTR1027/63)
323/2563(CNTR1026/63)
327/2563(CNTR1037/63)
326/2563(CNTR1034/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4
4
4

4

38

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

157

1 6799 00035 28 6 ร้าน ที วาย อิงเจท โดยนายธี รยุทธ กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ ง
บุญเรื อง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่
ยึดเหนี่ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

158

1 6799 00212 69 2 นายธนภัทร อุตแก้ว

โครงการค่าใช้จ่ายการปรับปรุ ง
ซ่ อมแซมอาคารเรี ยนและอาคาร
ประกอบโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

159

3 6701 01398 57 2 นายบารุ ง มัน่ ศรี

ค่าจ้างเหมาบริ การ

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
16,800.00 23/07/2563 328/2563(CNTR1036/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4

147,000.00 24/07/2563

3/2563(CNTR1041/63)

4

15,000.00 24/07/2563

329/2563(CNTR1043/63)

4

39

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
160
161
162
163
164

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 1009 00842 09 5 ร้านพชรพาณิ ชย์ 2016
3 5308 00401 73 5 พอลลี่ เคมีไฟร์ โดย นายเสริ ญ
กางมูล
3 5701 01251 68 8 ร้านสิ นชัย ไอที โดย นายสิ นชัย
ท้าวโยธา
1 6799 00151 44 8 พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพร
ทิพย์ นวลแก้ว

วัสดุสานักงาน จานวน 55 รายการ
เครื่ องตีน้ าเติมอากาศ แบบใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า
วัสดุอื่นๆ จานวน 7 รายการ

67,220.00 29/07/2563
250,000.00 30/07/2563
77,200.50 30/07/2563

เครื่ องเล่นวิทยุ

62,500.00 31/07/2563

วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง จานวน 4
รายการ

33,600.00 31/07/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
330/2563(CNTR1044/63)
18/2563(CNTR1046/63)
331/2563(CNTR1047/63)
332/2563(CNTR1050/63)
333/2563(CNTR1052/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4
4
4
4

40

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
165
166
167
168
169

0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดี
การเกษตร
3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

วัสดุเครื่ องแต่งกาย จานวน 4 รายการ

13,100.00 31/07/2563

เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

30,000.00 03/08/2563

0 1055 57142 99 1 บริ ษทั พี แอนด์ เอ็น เอ็ดดูเคชัน่
โครงการห้องเรี ยนพื้นฐานภาษาอังกฤษ
จากัด
3 5309 00064 09 9 เพื่อนมีเดีย โดย นางวงเดือน สอน ค่าจ้างเหมาบริ การ
สุ วรรณ์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
วัสดุสานักงาน
ศึกษาภัณฑ์

500,000.00 03/08/2563
7,780.00 04/08/2563
11,274.00 04/08/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
334/2563(CNTR1051/63)
300/63(CNTR1056/63)
7/2563(CNTR1058/63)
335/2563(CNTR1064/63)
336/2563(CNTR1063/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4
4
4
4

41

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
170
171
172
173

3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย
โฆษิตานนท์
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
1 6799 00004 58 5 ร้าน เจ-ชาอุ่นคอมพิวเตอร์ โดย
นายจาลอง ชาอุ่น
3 6701 00060 87 0 อัพทูยู โดย นายปิ ลันธน์ ตัญ
ตระกูล

วัสดุไฟฟ้า

71,830.00 04/08/2563

วัสดุโฆษณา

18,554.00 04/08/2563

จ้างเหมาปรับปรุ งอุปกรณ์หอ้ งจัดแสดง

51,700.00 04/08/2563

วัสดุสานักงาน พระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิพระบรมราช
ชนม์พนั ปี หลวง

5,000.00 05/08/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
337/2563(CNTR1062/63)
338/2563(CNTR1061/63)
339/2563(CNTR1065/63)
340/2563(CNTR1067/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4
4
4

42

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

174

1 5299 00817 34 0 ว.ทรัพย์ทวี โดย นายวิทะชา
แหวนแย้ม

โครงการค่าใช้จ่ายการปรับปรุ ง
ซ่ อมแซมอาคารเรี ยนและอาคาร
ประกอบโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

175

1 5299 00817 34 0 ว.ทรัพย์ทวี โดย นายวิทะชา
แหวนแย้ม

โครงการค่าใช้จ่ายการปรับปรุ ง
ซ่ อมแซมอาคารเรี ยนและอาคาร
ประกอบโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
144,000.00 06/08/2563 4/2563(CNTR1068/63)

เหตุผล
สนับสนุน

148,000.00 06/08/2563

5/2563(CNTR1069/63)

4

4

43

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
14,400.00 10/08/2563 348/2563(CNTR1083/63)

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

176

1 6799 00035 28 6 ร้าน ที วาย อิงเจท โดยนายธี รยุทธ กิจกรรมอันเป็ นการพิทกั ษ์รักษาไว้ ซึ่ ง
บุญเรื อง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที่
ยึดเหนี่ยวและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

177

3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย จ้างซ่ อมแซมรถท่องเที่ยว จานวน 3 คัน
53,700.00 10/08/2563
พรมติ๊บ
0 6755 34000 12 5 บริ ษทั บุณยเกียรติ ไอศกรี ม จากัด โครงการจัดซื้ออาหารเสริ ม ( นม) ภาค 3,283,101.66 10/08/2563
เรี ยนที่ 1/2563
3 6799 00030 29 9 ร้านไนน์ทีน คอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ
15,000.00 10/08/2563

178
179

341/2563(CNTR1074/63)
6/2563(CNTR1076/63)
345/2563(CNTR1079/63)

4

4
4
4

44

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
180
181
182
183
184

3 6701 01080 50 5 เอ็ม.ดี.อิเล็คทรอนิ คส์ โดย นายวร
วุฒิ จันแปลง
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

จ้างซ่ อมแซมปรับปรุ งระบบเสี ยงตาม
สาย
ซ่ อมแซมรถกระบะมาสด้า ทะเบียน
บต.6727
จ้างซ่ อมแซมรถเก็บขยะ ทะเบียน
81-5208
วัสดุสานักงาน จานวน 23 รายการ

96,400.00 10/08/2563

วัสดุคอมพิวเตอร์

14,000.00 10/08/2563

6,300.00 10/08/2563
10,450.00 10/08/2563
7,518.00 10/08/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
344/2563(CNTR1078/63)
343/2563(CNTR1077/63)
347/2563(CNTR1081/63)
346/2563(CNTR1080/63)
342/2563(CNTR1082/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4
4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
185
186
187
188
189

1 6799 00151 44 8 พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพร
ทิพย์ นวลแก้ว
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย
พรมติ๊บ
1 6705 00370 41 1 นายวรายุทธ วันพฤติ
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
0 6755 60000 75 7 บริ ษทั ต.สหยนต์มอเตอร์
เพชรบูรณ์ จากัด

วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง จานวน 8
รายการ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง แบตเตอรี่

79,200.00 11/08/2563

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่ องสว่าง
LED บริ เวณสวนสาธารณะหนองนารี
ค่าจ้างเหมาบริ การ

497,000.00 13/08/2563

วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

7,000.00 12/08/2563

10,000.00 13/08/2563
43,180.00 14/08/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
350/2563(CNTR1086/63)
351/2563(CNTR1087/63)
24/2563(CNTR1089/63)
349/2563(CNTR1088/63)
353/2563(CNTR1094/63)

เหตุผล
สนับสนุน

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

191

0 6735 55001 01 3 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ก.กสิ กิจเพชร
บุระ
0 6755 61000 63 7 บริ ษทั อินฟิ นิ ต้ ีทีม จากัด

วัสดุอื่นๆ (หมักแบบชีวภาพ) จานวน 2
รายการ
โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า

192

3 6799 00083 08 2 นายอานาจ ตาลสุ ก

โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า

193

1 6799 00028 85 9 ร้านนายมะขาม โดย นายนาวิน
คงวราคม

เงินสนับสนุนอุม้ พระดาน้ า

190

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
7,530.00 14/08/2563 354/2563(CNTR1095/63)
100,000.00 14/08/2563
กศ.
35/2563(CNTR1097/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4

6,000.00 14/08/2563

กศ.
34/2563(CNTR1096/63)

4

112,500.00 17/08/2563

กศ.
36/2563(CNTR1100/63)

4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
194
195
196
197
198

0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
อิเล็คตริ ค
0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี
คอมพิวเตอร์
1 6799 00151 44 8 พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพร
ทิพย์ นวลแก้ว
3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

วัสดุสานักงาน พัดลมติดผนัง จานวน 1
รายการ
จ้างซ่ อมแซฒครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

3 6703 00715 22 5 อานวยอิเล็คทรอนิกส์ โดย นาย
อานวย แดงด้วง

ซ่ อมทีวี LG LCD ขนาด 32 นิ้ว

จ้างซ่ อมแซมรถเก็บขยะ จานวน 8
รายการ
เครื่ องปรับอากาศ

6,600.00 18/08/2563
12,350.00 18/08/2563
38,150.00 18/08/2563
51,000.00 19/08/2563
5,600.00 19/08/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
355/2563(CNTR1102/63)
357/2563(CNTR1104/63)
356/2563(CNTR1103/63)
20/2563(CNTR1108/63)
358/2563(CNTR1106/63)

เหตุผล
สนับสนุน

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

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
93,600.00 19/08/2563
กศ.
51/2563(CNTR1107/63)

4

359/2563(CNTR1120/63)
360/2563(CNTR1121/63)

4

กศ.
52/2563(CNTR1119/63)

4

199

3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

200

3 1103 00068 37 2 ร้านเด่น การไฟฟ้า โดย นายเดวิด จ้างเหมาซ่อมแซมหัวสัญญาณไฟจราจร
ประพฤติดี
3 6701 01268 82 2 ร้านองครักษ์ เคมีภณั ฑ์ โดย นาง โครงการฝึ กอบรมการป้ องกันและ
กฤติยา รักอยู่
ระงับอัคคีภยั ให้กบั โรงเรี ยนในพื้นที่
เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

19,200.00 24/08/2563

3 1018 00772 40 1 บริ ษทั อีโก้ สปอร์ ต อินเตอร์เนชัน่ วัสดุเครื่ องแต่งกาย โรงเรี ยนเทศบาล 3
แนล จากัด
(ชาญวิทยา)

42,500.00 24/08/2563

201

202

เครื่ องปรับอากาศ แบบแยกส่ วน

10,800.00 24/08/2563

4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
203

0 6755 59000 49 8 บริ ษทั ทราฟฟิ ค สเตชัน่ จากัด

204

3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

205

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
1 6799 00465 81 7 ต๊ะดีไซน์ โดย นายเอกภพ คามูล

206

เครื่ องนับเวลาถอยหลังชนิ ดหลอดไฟ
LED สาหรับการจราจร
วัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก
MLT-D203L สี ดา )
วัสดุสานักงาน จานวน 8 รายการ
เงินสนับสนุนอุม้ พระดาน้ า

490,000.00 25/08/2563
8,400.00 25/08/2563
10,614.00 25/08/2563
90,000.00 25/08/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
17/2563(CNTR1128/63)
361/2563(CNTR1124/63)
362/2563(CNTR1125/63)
กศ.
37/2563(CNTR1126/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
5,000.00 25/08/2563
กศ.
38/2563(CNTR1127/63)

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

207

1 6799 00465 81 7 ต๊ะดีไซน์ โดย นายเอกภพ คามูล

โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า

208

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 6735 55001 01 3 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ก.กสิ กิจเพชร
บุระ
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดี
การเกษตร

โครงการสิ นค้าชุมชนสู่ ถนนคนพอเพียง

28,776.00 26/08/2563

วัสดุการเกษตร

20,200.00 26/08/2563

วัสดุการเกษตร

10,820.00 26/08/2563

209
210

364/2563(CNTR1135/63)
366/2563(CNTR1133/63)
365/2563(CNTR1134/63)

4

4
4
4
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
15,000.00 26/08/2563 363/2563(CNTR1131/63)

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

211

3 6799 00134 03 5 นางสี นวน สร้อยอินทร์

212

3 6010 00542 59 8 เบ็นซ์ก๊อปปี้ โดย นายวีระ แสงโพธิ์ ค่าจ้างเหมาบริ การ

45,500.00 26/08/2563

213

3 6010 00542 59 8 เบ็นซ์ก๊อปปี้ โดย นายวีระ แสงโพธิ์ ค่าจ้างเหมาบริ การ

12,260.00 26/08/2563

214

1 6799 00028 85 9 ร้านนายมะขาม โดย นายนาวิน
คงวราคม

27,763.95 26/08/2563

โครงการฝึ กอบรมการป้ องกันและ
ระงับอัคคีภยั ให้กบั โรงเรี ยนในพื้นที่
เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เงินสนับสนุนอุม้ พระดาน้ า

369/2563(CNTR1136/63)
370/2563(CNTR1137/63)
กศ.
39/2563(CNTR1132/63)

4

4
4
4

52

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
215
216
217
218
219

0 6735 49000 04 3 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรประสิ ทธิ์
เพชรบูรณ์
3 5699 00174 63 1 ซื่ อตรงพาณิ ชย์ โดย นายเจริ ญ
ซื อตระกูล
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 5699 00174 63 1 ซื่ อตรงพาณิ ชย์ โดย นายเจริ ญ
ซื อตระกูล
0 6035 49000 70 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยเสรี ไทย
ประดิษฐ์

วัสดุก่อสร้าง จานวน 13 รายการ

43,350.00 26/08/2563

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 22
รายการ
วัสดุสานักงาน จานวน 17 รายการ

5,784.00 26/08/2563

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 30
รายการ
วัสดุกีฬา จานวน 2 รายการ

17,576.00 26/08/2563
30,622.00 27/08/2563
7,500.00 27/08/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
371/2563(CNTR1138/63)
368/2563(CNTR1139/63)
367/2563(CNTR1140/63)
373/2563(CNTR1145/63)
375/2563(CNTR1143/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4
4
4
4

53

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

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

220

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

วัสดุสานักงานของกองการศึกษา
จานวน 16 รายการ

221

1 6799 00151 44 8 พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพร
ทิพย์ นวลแก้ว
5 6799 00016 39 0 ร้านตั้งภรณ์รุ่งโรจน์ โดย นางสาว
สมทรง เขตวาณิ ชย์
3 6799 00125 09 5 นางศิริพรรณ แก้วสิ ทธิ์

จ้างซ่ อมแซมยานพาหนะและขนส่ ง 5
รายการ ทะเบียน บท 1158
วัสดุวิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์
จานวน 2 รายการ (ถุงมือ)
โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า

222
223

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
11,659.00 27/08/2563
กศ.
53/2563(CNTR1141/63)

4

13,600.00 27/08/2563

4

9,440.00 28/08/2563
150,000.00 28/08/2563

374/2563(CNTR1142/63)
352/2563(CNTR1151/63)
กศ.
40/2563(CNTR1150/63)

4
4

54

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
224
225
226
227
228

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี
คอมพิวเตอร์
3 6799 00050 91 5 เพชรบูรณ์ศูนย์ลอ้ โดย นาย
ไพโรจน์ ศรี กุลศศิธร
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์
0 6735 55001 01 3 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ก.กสิ กิจเพชร
บุระ

วัสดุสานักงาน จานวน 7 รายการ

14,664.00 28/08/2563

วัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 4 รายการ

37,600.00 28/08/2563

วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

16,000.00 28/08/2563

วัสดุก่อสร้างเพื่อซ่ อมแซมสิ่ งแสดง
กลางแจ้ง
วัสดุการเกษตร จานวน 5 รายการ

50,452.00 28/08/2563
9,650.00 28/08/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
376/2563(CNTR1148/63)
378/2563(CNTR1146/63)
377/2563(CNTR1147/63)
379/2563(CNTR1149/63)
380/2563(CNTR1152/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4
4
4
4

55

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

229
230

3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
บรรพต หมายมัน่
1 6799 00151 44 8 พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพร
ทิพย์ นวลแก้ว

ค่าจ้างเหมาบริ การ
จ้างซ่ อมแซมยานพาหนะและขนส่ งรถ
แทรกเตอร์ ทะเบียน ตค848 จานวน 8
รายการ

231

0 6755 54000 39 2 บริ ษทั บูสท์ ดริ้ งกิ้งวอเตอร์ จากัด น้ าดื่มเดือนสิ งหาคม 2563

232

3 2505 00199 47 0 นายปรี ชา ศรี เรื องฤทธิ์

โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
10,000.00 28/08/2563 381/2563(CNTR1153/63)
159,900.00 31/08/2563 25/2563(CNTR1154/63)

เหตุผล
สนับสนุน

6,420.00 02/09/2563
25,000.00 02/09/2563

382/2563(CNTR1162/63)
กศ.
41/2563(CNTR1164/63)

4
4

4
4

56

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
233
234
235
236

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 3411 00719 18 2 ร้านสมทรัพย์แอร์ โดย นายบรรพต
ชิณโชติ
0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
3 6701 01253 84 1 นายและ ช่วยเมือง

โครงการแข่งขันฝี พายเรื อทวนน้ างาน
ประเพณี อุม้ พระดาน้ า
จ้างซ่ อมเครื่ องปรับอากาศ

30,000.00 03/09/2563

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 31
รายการ
โครงการเทศน์มหาชาติร่วมกับวัด
มหาธาตุ

14,341.00 03/09/2563

19,000.00 03/09/2563

5,000.00 03/09/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
383/2563(CNTR1166/63)
384/2563(CNTR1172/63)
385/2563(CNTR1174/63)
กศ.
45/2563(CNTR1176/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4
4
4

57

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
100,000.00 03/09/2563
กศ.
42/2563(CNTR1170/63)

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

237

3 6799 00125 09 5 นางศิริพรรณ แก้วสิ ทธิ์

โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า

238

1 6799 00234 47 5 ว่าที่ ร.ต. เทพพิทกั ษ์ ยิวคิม

โครงการเทศน์มหาชาติร่วมกับวัด
มหาธาตุ

5,500.00 03/09/2563

กศ.
44/2563(CNTR1177/63)

4

239

3 6701 01253 85 0 นางสาวเจน ช่วยเมือง

โครงการเทศน์มหาชาติร่วมกับวัด
มหาธาตุ

5,500.00 03/09/2563

กศ.
43/2563(CNTR1173/63)

4

4

58

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

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

240

3 6701 00283 18 6 นายวันชัย สี โถ

โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
60,000.00 03/09/2563
กศ.
46/2563(CNTR1178/63)

241

3 7098 00178 08 1 ภาพไม้ เว็ดดิ้งแอนด์สตูดิโอ โดย
นายชานนท์ อายุยง

โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า

99,000.00 03/09/2563

กศ.
47/2563(CNTR1179/63)

4

242

1 5299 00817 34 0 ว.ทรัพย์ทวี โดย นายวิทะชา
แหวนแย้ม

โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า

125,000.00 03/09/2563

กศ.
54/2563(CNTR1180/63)

4

4

59

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

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
60,000.00 08/09/2563
กศ.
48/2563(CNTR1181/63)

4

243

3 1018 00772 40 1 บริ ษทั อีโก้ สปอร์ ต อินเตอร์เนชัน่ เงินสนับสนุนอุม้ พระดาน้ า
แนล จากัด

244

3 6701 00892 98 1 ร้านป้ ายไม้ประเสริ ฐ โดย นาย
ประเสริ ฐ บุญอยู่

เงินสนับสนุนอุม้ พระดาน้ า

32,000.00 08/09/2563

กศ.
49/2563(CNTR1182/63)

4

245

0 6735 61000 84 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด สุ ขมุ

เงินสนับสนุนอุม้ พระดาน้ า

2,990,000.00 09/09/2563

4

246

3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จานวน 18 รายการ
โฆษิตานนท์

26/2563(CNTR1188/63)
372/2563(CNTR1185/63)

14,760.00 09/09/2563

4

60

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

247
248
249

250

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์
0 1255 60028 91 5 บริ ษทั มาสเตอร์ เทค วีควิปเมนท์
จากัด
0 6735 58000 21 2 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ดรี มแคชเชอร์
1932

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 32
รายการ
รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิค
พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
ก่อสร้างห้องน้ ารวมสาธารณะแหล่ง
ท่องเที่ยวหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์
อินทราชัย

0 6755 59000 49 8 บริ ษทั ทราฟฟิ ค สเตชัน่ จากัด

กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) แบบ
มุมมองคงที่ รวมอุปกรณ์ พร้อมการ
ติดตั้งบริ เวณจุดเสี่ ยงในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบูรณ์

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
36,217.00 09/09/2563 386/2563(CNTR1186/63)
1,970,000.00 10/09/2563 19/2563(CNTR1196/63)
1,070,000.00 10/09/2563 27/2563(CNTR1204/63)

เหตุผล
สนับสนุน

485,000.00 10/09/2563

21/2563(CNTR1197/63)

4
4
4

4

61

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

251

4 6799 00002 07 2 นายธี ระพงษ์ สันทัด

เงินสนับสนุนอุม้ พระดาน้ า

252

1 4110 00070 61 6 แนนสปอร์ต โดย นางสาวพัชรี
คุณบัวลา

โครงการส่ งเสริ มกีฬาประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
(ต้านยาเสพติด) (กองสวัสดิการสังคม)

253

1 6799 00212 69 2 นายธนภัทร อุตแก้ว

254

1 6799 00402 97 1 นางสาวสุ พรรษา อุตแก้ว

255

3 6799 00187 18 0 โอเอ พรี เมียม โดย นางสาวรุ้ง
ตะวัน โฆษิตานนท์

โครงการแข่งขันฝี พายเรื อทวนน้ างาน
ประเพณี อุม้ พระดาน้ า
โครงการแข่งขันฝี พายเรื อทวนน้ างาน
ประเพณี อุม้ พระดาน้ า
โครงการแข่งขันฝี พายเรื อทวนน้ างาน
ประเพณี อุม้ พระดาน้ า

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
120,000.00 10/09/2563 7/2563(CNTR1207/63)
8,800.00 10/09/2563 388/2563(CNTR1191/63)

เหตุผล
สนับสนุน

72,000.00 10/09/2563
50,000.00 10/09/2563
64,200.00 10/09/2563

389/2563(CNTR1192/63)
390/2563(CNTR1195/63)
391/2563(CNTR1193/63)

4
4

4
4
4

62

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

256
257

3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
พรมติ๊บ
0 9940 00508 42 5 สถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ง
โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า
ประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
12,800.00 10/09/2563 387/2563(CNTR1194/63)
20,000.00 10/09/2563
กศ.
51/2563(CNTR1206/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4

258

3 1020 02486 68 2 ร้านเขาค้อคัลเลอร์ แล็บ

โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า

8,520.00 10/09/2563

กศ.
50/2563(CNTR1205/63)

4

259

0 6735 31000 05 0 หจก. น้ าแข็งอนามัยไพศาล

โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า

33,000.00 11/09/2563

กศ.
55/2563(CNTR1212/63)

4

63

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
5,470.00 11/09/2563
กศ.
56/2563(CNTR1210/63)

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

260

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

โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า

261

0 6735 41000 07 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรบูรณ์
ศึกษาภัณฑ์

โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า

19,533.00 11/09/2563

กศ.
57/2563(CNTR1213/63)

4

262

4 6799 00002 07 2 นายธี ระพงษ์ สันทัด

เงินสนับสนุนอุม้ พระดาน้ า

55,000.00 11/09/2563

กศ.
53/2563(CNTR1214/63)

4

4

64

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

263

0 6755 60000 36 6 บริ ษทั โชติปทุมวรรณ เทรดดิ้ง
เซ็นเตอร์ จากัด

โครงการจัดงานประเพณี อุม้ พระดาน้ า

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
24,555.00 14/09/2563
กศ.
58/2563(CNTR1218/63)

264

0 6735 35000 39 9 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส วี ดี
คอมพิวเตอร์
3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย
โฆษิตานนท์
0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
ภัณฑ์

วัสดุคอมพิวเตอร์

76,780.00 14/09/2563

วัสดุไฟฟ้า จานวน 14 รายการ

93,930.00 14/09/2563

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ ง
อานวยความสะดวกของผูส้ ู งอายุให้
เหมาะสมและปลอดภัย

40,000.00 14/09/2563

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

265
266

397/2563(CNTR1219/63)
402/2563(CNTR1229/63)
398/2563(CNTR1223/63)

4

4
4
4

65

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
267
268
269
270
271

3 5102 00331 57 4 ร้านนนท์แก๊ส โดย นางขวัญฤทัย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
โฆษิตานนท์
3 6799 00047 76 1 เทคนิ คมอเตอร์ โดย นายวิสุทธิ์
จ้างซ่ อมครุ ภณั ฑ์
สุ ทธิ ธารมงคล
3 6701 00826 16 3 นายวิชยั กระอิม
วัสดุการเกษตร

10,320.00 14/09/2563

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

วัสดุการเกษตร จานวน 10 รายการ

24,040.00 14/09/2563

วัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 11
รายการ

31,450.00 14/09/2563

19,800.00 14/09/2563
35,000.00 14/09/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
399/2563(CNTR1226/63)
400/2563(CNTR1227/63)
401/2563(CNTR1228/63)
392/2563(CNTR1220/63)
393/2563(CNTR1221/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4
4
4
4

66

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
วันที่
272
273
274
275
276

0 6735 20000 11 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด กิจพิบูลย์บริ การ วัสดุเชื่ อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 3
รายการ
1 6799 00151 44 8 พรอะไหล่ยนต์ โดย นางสาวพร วัสดุเชื่ อเพลิงและหล่อลื่น จานวน 3
ทิพย์ นวลแก้ว
รายการ
0 6735 49000 04 3 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรประสิ ทธิ์ วัสดุก่อสร้าง จานวน 17 รายการ
เพชรบูรณ์
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย จ้างซ่ อมเซมรถดับเพลิง (ทับทิม 3)
พรมติ๊บ
3 6701 00167 42 9 ร้าน บี จี ศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
ค่าจ้างเหมาบริ การ
บรรพต หมายมัน่

32,850.00 14/09/2563
23,400.00 14/09/2563
47,625.00 14/09/2563
13,500.00 15/09/2563
9,000.00 15/09/2563

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
394/2563(CNTR1222/63)
395/2563(CNTR1224/63)
396/2563(CNTR1225/63)
407/2563(CNTR1233/63)
กศ.
54/2563(CNTR1231/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4
4
4
4
4

67

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซื้อจัดจ้างหรื อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 )
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ชื่ อผูป้ ระกอบการ
รายการพัสดุที่จดั ซื้ อจัดจ้าง
จานวนเงิน
เอกสารอ้างอิง
ภาษี/เลขประจาตัว
รวมที่จดั ซื้อ
ประชาชน
จัดจ้าง
เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
10,500.00 15/09/2563 408/2563(CNTR1237/63)

เหตุผล
สนับสนุน

วันที่

277

1 4110 00070 61 6 แนนสปอร์ต โดย นางสาวพัชรี
คุณบัวลา

โครงการส่ งเสริ มกีฬาประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
(ต้านยาเสพติด) (กองสวัสดิการสังคม)

278

3 6799 00084 55 1 นางบุญจง แฝกหอม

โครงการส่ งเสริ มกีฬาประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
(ต้านยาเสพติด) (กองสวัสดิการสังคม)

10,000.00 15/09/2563

410/2563(CNTR1240/63)

4

279

3 6701 01080 50 5 นายวรวุฒิ จันแปลง

โครงการส่ งเสริ มกีฬาประชาชนและ
เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
(ต้านยาเสพติด) (กองสวัสดิการสังคม)

5,000.00 15/09/2563

409/2563(CNTR1239/63)

4

280

3 6701 01268 82 2 ร้านองครักษ์ เคมีภณั ฑ์ โดย นาง วัสดุดบั เพลิง
กฤติยา รักอยู่

29,200.00 15/09/2563

404/2563(CNTR1235/63)

4

4

68

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

281
282

3 6701 01268 82 2 ร้านองครักษ์ เคมีภณั ฑ์ โดย นาง วัสดุเครื่ องแต่งกาย จานวน 4 รายการ
กฤติยา รักอยู่
3 6701 00683 40 1 นายณัฐกิตติ์ โพล้งสกุล
โครงการค่าใช้จ่ายการปรับปรุ ง
ซ่ อมแซมอาคารเรี ยนและอาคาร
ประกอบโรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์

283

3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

วัสดุคอมพิวเตอร์ ( ตลับหมึก)

284

4 6799 00002 07 2 นายธี ระพงษ์ สันทัด

ค่าจ้างเหมาจัดทาหนังสื อรายงาน
กิจการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
50,000.00 15/09/2563 406/2563(CNTR1234/63)
147,000.00 15/09/2563 8/2563(CNTR1232/63)

เหตุผล
สนับสนุน

30,865.00 15/09/2563
490,000.00 16/09/2563

411/2563(CNTR1238/63)
28/2563(CNTR1241/63)

4
4

4
4

69

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

285

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

286

0 6735 60001 89 1 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด รุ่ งเจริ ญวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง จานวน 13 รายการ
ภัณฑ์
3 5011 00060 51 1 อู่สมชาย การช่าง โดย นายสมชาย จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุ งรักษารถ
พรมติ๊บ
หกล้อของกองการศึกษา

287

288

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

เก้าอี้สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานระดับหัวหน้า
ส่ วนงาน, ตูเ้ ก็บเอกสารบานเลื่ อน
กระจก 4 ฟุต, โต๊ะสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน
ระดับหัวหน้าส่ วนงาน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
14,000.00 16/09/2563 412/2563(CNTR1242/63)

เหตุผล
สนับสนุน

5,330.00 16/09/2563
24,800.00 16/09/2563

44,910.00 17/09/2563

4

413/2563(CNTR1244/63)
กศ.
55/2563(CNTR1243/63)

4

414/2563(CNTR1245/63)

4

4

70

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

289

3 6404 00233 97 4 นายสาโรจน์ ทักท้วง

ปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารและสิ่ งแสดง
กลางแจ้งของอุทยานวิทยาศาสตร์
หนองนารี

290

0 6755 59000 49 8 บริ ษทั ทราฟฟิ ค สเตชัน่ จากัด

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่ องสว่าง LED
ในเขตเทศบาลฯ บริ เวณคลองคล้า
พัฒนา

291

0 6735 37000 51 5 หจก.สากลเฟอร์ นิเจอร์ แอนด์
อิเล็คตริ ค
1 6799 00013 95 9 กันเองครุ ภณั ฑ์ โดย นายภมรพล
จกะวัฒนากุล

ตูเ้ ย็น

292

ตูล้ ็อกเกอร์สาหรับเจ้าหน้าที่ แบบ 9
ช่อง

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
497,000.00 18/09/2563 30/2563(CNTR1246/63)

เหตุผล
สนับสนุน

4

497,000.00 18/09/2563

29/2563(CNTR1248/63)

4

6,500.00 18/09/2563

415/2563(CNTR1247/63)
416/2563(CNTR1249/63)

4

14,000.00 21/09/2563

4

71

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

293
294
295

296

0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดี
การเกษตร
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดี
การเกษตร
0 6735 57000 27 8 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ไทยทองดี
การเกษตร

เครื่ องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน

0 6755 48000 04 1 บริ ษทั สันติอีซูซุเพชรบูรณ์ จากัด

จ้างซ่ อมยานพาหนะและขนส่ งยาง
รถยนต์

เครื่ องเชื่ อมโลหะ, เครื่ องตัดไฟเบอร์,
เครื่ องตัดโลหะ, เครื่ องอัดอากาศ
เครื่ องสู บน้ า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 นิ้ว
พร้อมเครื่ องยนต์เบนซิ น ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 แรงม้า รวมอุปกรณ์

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
32,700.00 21/09/2563 417/2563(CNTR1250/63)
50,200.00 21/09/2563 418/2563(CNTR1252/63)
69,600.00 21/09/2563 420/2563(CNTR1253/63)

เหตุผล
สนับสนุน

5,858.25 22/09/2563

405/2563(CNTR1255/63)

4
4
4

4

72

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

297

0 6735 47000 50 0 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรจิตตรา
2004

เงินสนับสนุนอุม้ พระดาน้ า

298

3 4705 00012 05 0 เค เอส ซี โดย นายสมพร ศิริ

เครื่ องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

299

3 6701 00017 40 1 ร้านชิวอาร์ ท กราฟฟิ คดีไซด์ โดย ค่าจ้างเหมา
นางสาวกวิสรา สังเกตุดี
3 6704 00562 73 1 นายบุญมา แก้วจอมแพง
เงินสนับสนุนอุม้ พระดาน้ า

300

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
54,000.00 22/09/2563
กศ.
59/2563(CNTR1256/63)

เหตุผล
สนับสนุน

119,800.00 22/09/2563
56,448.00 22/09/2563
12,960.00 23/09/2563

22/2563(CNTR1254/63)
421/2563(CNTR1257/63)
กศ.
56/2563(CNTR1259/63)

4

4
4
4

73

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

301

0 8355 57010 56 7 บริ ษทั อันดามัน แทร็ คกิ้ง จากัด

302

1 6799 00212 69 2 นายธนภัทร อุตแก้ว

303

0 6735 49000 04 3 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เพชรประสิ ทธิ์ วัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนบริ เวณ
เพชรบูรณ์
หลังหอโบราณ
0 6735 48000 97 0 ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ทีทีที กรุ๊ป
ติดตั้งไฟฟ้าส่ องสว่าง LED บริ เวณ
คลองศาลา (ชุมชน 14)
3 1201 00069 16 2 สาเนี ยงอีเล็คทริ ค โดย นายกฤษณ์ จ้างซ่ อมเครื่ องปรับอากาศ
ร้อยทอง

304
305

เครื่ องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
(GPS) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน
อาคารหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทรา
ชัย

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง
37,500.00 23/09/2563 419/2563(CNTR1260/63)
43,000.00 24/09/2563 422/2563(CNTR1261/63)

เหตุผล
สนับสนุน

53,080.00 24/09/2563
498,000.00 28/09/2563
9,000.00 28/09/2563

423/2563(CNTR1262/63)
31/2563(CNTR1264/63)
424/2563(CNTR1263/63)

4
4

4
4
4

74

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

เหตุผล
สนับสนุน

เลขที่ สัญญา/ใบสัง่
ซื้อสัง่ จ้าง

24,037,917.98

75

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560มาตรา 66
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด นั้น
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายเสกสรร นิยมเพ็ง)
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

