
ล ำดับท่ี วัน เดือน ปี ท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลข
ประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เลขท่ีสัญญำ
หรือข้อตกลง

หมำยเหตุ

1 1 ต.ค.63 3730200551343 ร้านพรสุข หนังสือพิมพ์              1,310.00 1/64 (1)

2 1 ต.ค.63 3849900024912 ร้านเบญจรงค์1 น ้าด่ืม              2,400.00 2/64 (1)

3 7 ต.ค. 63 3760400168250 จิรพร การค้า เทียนเล็ก              2,000.00 3/64 (1)

4 7 ต.ค. 63 3760500219867 น.ส.รัตนา ข้าทอง ซื อน ้าด่ืม              5,000.00 4/64 (1)

5 7 ต.ค. 63 0763533000293 หจก.อุไรรัตน์ ชะอ้า ปิโตรเลียม น ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 9,000 ลิตร          196,830.00 5/64 (1)

6 8 ต.ค. 63 3730200551343 ร้านพรสุข หนังสือพิมพ์ 460.00                6/64 (1)

7 8 ต.ค. 63 320200444401 ร้านหนองแจงค้าไม้ วัสดุก่อสร้าง 45,528.50           7/64 (1)

8 15 ต.ค. 63 0763533000293 หจก.อุไรรัตน์ ชะอ้า ปิโตรเลียม น ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 9,000 ลิตร          199,530.00 8/64 (1)

9 16 ต.ค. 63 0763533000293 หจก.อุไรรัตน์ ชะอ้า ปิโตรเลียม วัดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน          200,000.00 9/64 (1)

10 26 ต.ค. 63 0763533000293 หจก.อุไรรัตน์ ชะอ้า ปิโตรเลียม น ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 9,000 ลิตร          199,530.00 10/64 (1)

11 27 ต.ค. 63 3849900024912 ร้านเบญจรงค์1 น ้าด่ืม                 900.00 11/64 (1)

12 28 ต.ค. 63 76980279262 ร้านวีรศักด์ิ วัสดุส้านักงาน              1,900.00 12/64 (1)

13 2 พ.ย. 63 3730200551343 ร้านพรสุข หนังสือพิมพ์              1,250.00 13/64 (1)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓)

เทศบาลเมืองชะอ า



ล ำดับท่ี วัน เดือน ปี ท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลข
ประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เลขท่ีสัญญำ
หรือข้อตกลง

หมำยเหตุ

14 2 พ.ย. 63 3849900024912 ร้านเบญจรงค์1 น ้าด่ืม              2,400.00 14/64 (1)

15 2 พ.ย. 63 0763533000293 หจก.อุไรรัตน์ ชะอ้า ปิโตรเลียม น ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 9,000 ลิตร          195,930.00 15/64 (1)

16 9 พ.ย. 63 76980279262 ร้านวีรศักด์ิ วัสดุส้านักงาน                 625.00 16/64 (1)

17 9 พ.ย. 63 320200444401 ร้านหนองแจงค้าไม้ วัสดุอุปกรณ์ท้าป้ายปิดประกาศ            21,935.00 17/64 (1)

18 10 พ.ย. 63 3210100873360 มีพร้อมการค้า วัสดุอุปกรณ์อบรมพนักงานครู              2,600.00 18/64 (1)

19 11 พ.ย. 63 3210100873360 มีพร้อมการค้า ป้ายช่ือพร้อมสายคล้อง              7,500.00 19/64 (1)

20 11 พ.ย. 63 0763533000293 หจก.อุไรรัตน์ ชะอ้า ปิโตรเลียม น ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 9,000 ลิตร          203,130.00 20/64 (1)

21 16 พ.ย. 63 3760700168301 เซ็นเตอร์พี วัสดุส้านักงาน            66,714.00 21/64 (1)

22 17 พ.ย. 63 3730200551343 ร้านพรสุข หนังสือพิมพ์                 440.00 22/64 (1)

23 18 พ.ย. 63 3849900024912 ร้านเบญจรงค์1 น ้าด่ืม                 900.00 23/64 (1)

24 23 พ.ย. 63 0763539000911 หจก. โชคสุชินคอนสตรัคช่ัน ลูกรัง          499,730.00 24/64 (1)

25 23 พ.ย. 63 376900093573 ร้านไซเบอร์เน็ตช็อป วัสดุคอมพิวเตอร์            85,900.00 25/64 (1)

26 23 พ.ย. 63 0763533000293 หจก.อุไรรัตน์ ชะอ้า ปิโตรเลียม น ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 9,000 ลิตร          208,530.00 26/64 (1)

27 26 พ.ย. 63 0763539000911 หจก. โชคสุชินคอนสตรัคช่ัน หินคลุก          248,852.84 27/64 (1)

28 30 พ.ย. 63 3760500219867 น.ส.รัตนา ข้าทอง ซื อน ้าด่ืม              5,000.00 28/64 (1)

29 30 พ.ย. 63 3760400168250 จิรพร การค้า วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน            38,000.00 29/64 (1)

30 30 พ.ย. 63 0763533000293 หจก.อุไรรัตน์ ชะอ้า ปิโตรเลียม น ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 9,000 ลิตร          216,630.00 30/64 (1)



ล ำดับท่ี วัน เดือน ปี ท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลข
ประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เลขท่ีสัญญำ
หรือข้อตกลง

หมำยเหตุ

31 1 ธ.ค.63 3730200551343 ร้านพรสุข หนังสือพิมพ์              1,260.00 31/64 (1)

32 1 ธ.ค.63 3849900024912 ร้านเบญจรงค์1 น ้าด่ืม              2,400.00 32/64 (1)

33 2 ธ.ค.63 3730200551343 ร้านพรสุข หนังสือพิมพ์                 460.00 33/64 (1)

34 4 ธ.ค.63 320200444401 ร้านหนองแจงค้าไม้ วัสดุก่อสร้าง            33,683.60 34/64 (1)

35 4 ธ.ค.63 3769800051145 ละออง รัตนกูล วัสดุการเกษตร            50,000.00 35/64 (1)

36 7 ธ.ค.63 0765561000091 บ.เพชรชมภูพันธ์ จ้ากัด วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          499,900.00 36/64 (1)

37 7 ธ.ค.63 3760700168301 เซ็นเตอร์พี วัสดุส้านักงาน          126,000.00 37/64 (1)

38 7 ธ.ค.63 0994000542020 ชะอ้าไอที วัสดุคอมพิวเตอร์            22,290.00 38/64 (1)

39 7 ธ.ค.63 0994000542020 ชะอ้าไอที วัสดุคอมพิวเตอร์            20,000.00 39/64 (1)

40 7 ธ.ค.63 1769900345195 เบสท์ เคมีคอล คอนโทรล วัสดุอ่ืนๆ              7,230.00 40/64 (1)

41 7 ธ.ค.63 0763533000293 หจก.อุไรรัตน์ ชะอ้า ปิโตรเลียม น ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 9,000 ลิตร          216,630.00 41/64 (1)

42 15 ธ.ค.63 0765561000091 บ.เพชรชมภูพันธ์ จ้ากัด วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ            52,700.00 42/64 (1)

43 15 ธ.ค.63 3849900024912 ร้านเบญจรงค์1 น ้าด่ืม                 900.00 43/64 (1)

44 16 ธ.ค.63 0763533000293 หจก.อุไรรัตน์ ชะอ้า ปิโตรเลียม น ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 9,000 ลิตร          220,230.00 44/64 (1)

45 23 ธ.ค.63 3760700168301 เซ็นเตอร์พี วัสดุส้านักงาน          104,488.00 45/64 (1)

46 24 ธ.ค.63 0763533000293 หจก.อุไรรัตน์ ชะอ้า ปิโตรเลียม น ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 9,000 ลิตร          220,230.00 46/64 (1)

47 25 ธ.ค.63 1710300092301 ร้านทรัพย์เจริญ ยางมะตอยส้าเร็จรูป          162,000.00 47/64 (1)



ล ำดับท่ี วัน เดือน ปี ท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลข
ประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เลขท่ีสัญญำ
หรือข้อตกลง

หมำยเหตุ

48 25 ธ.ค.63 0765557001038 บ.มาตา กรุ๊ป เพชรบุรี จก. หน้ากากอนามัย            37,500.00 48/64 (1)

49 4 ต.ค. 63 376980007448 ศรายุทธ เสือสอาด จ้างเหมาติดตั งไฟส่องสว่าง 13,320.00           1/64 (1)

50 4 ต.ค. 63 0994000542020 บ.โตโยต้าเมืองเพชร จ้ากัด ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม              7,788.57 2/64 (1)

51 7 ต.ค. 63 3450500433985 นางชุติมา ตรีกุล จ้างเหมาเวทีน้อมร้าลึก            55,000.00 3/64 (1)

52 7 ต.ค. 63 3769800103021 นายจุมพล สมานมิตร์ จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี              8,500.00 4/64 (1)

53 7 ต.ค. 63 3760400168250 จิรพร การค้า จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล            25,200.00 5/64 (1)

54 7 ต.ค. 63 3760400159943 วรลัญช์ จ้างเหมาประกอบอาหาร 8,900.00             6/64 (1)

55 7 ต.ค. 63 1709900740159 ศรัณยำ สินกอง จ้ำงเหมำตกแต่งประดับไฟฟ้ำ 23,000.00           7/64 (1)

56 8 ต.ค. 63 0994000542020 บ.โตโยต้าเมืองเพชร จ้ากัด ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม            14,178.08 8/64 (1)

57 19 ต.ค. 63 3760400168250 จิรพร การค้า จ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล              6,000.00 9/64 (1)

58 19 ต.ค. 63 3769800103021 นายจุมพล สมานมิตร์ จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี              4,200.00 10/64 (1)

59 19 ต.ค. 63 3760400159943 วรลัญช์ จ้างเหมาประกอบอาหาร              2,500.00 11/64 (1)

60 19 ต.ค. 63 1709900740159 ศรัณยำ สินกอง จ้างเหมาเคร่ืองเสียง              4,000.00 12/64 (1)

61 28 ต.ค. 63 76980279262 ร้านวีรศักด์ิ ตรายาง              4,800.00 13/64 (1)

62 11 พ.ย. 63 3100601475821 รวีรัตน์ จ้างจัดท้ารูปเล่ม            13,390.00 15/64 (1)

63 11 พ.ย. 63 376980007448 ศรายุทธ เสือสอาด จ้างเหมาติดตั งไฟส่องสว่าง            13,320.00 16/64 (1)



ล ำดับท่ี วัน เดือน ปี ท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลข
ประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เลขท่ีสัญญำ
หรือข้อตกลง

หมำยเหตุ

64 13 พ.ย. 63 3769800187063 ถวิล เรืองทับ จ้างท้าอาหารและเคร่ืองด่ืม            25,500.00 18/64 (1)

65 17 พ.ย. 63 0765538000323 บ.หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ จ้างท้าปฏิทินแขวน          160,000.00 19/64 (1)

66 23 พ.ย. 63 76980279262 ร้านวีรศักด์ิ จ้างท้าตรายาง              3,210.00 20/64 (1)

67 27 พ.ย. 63 3760400168250 จิรพร การค้า จ้างท้าป้ายน้อมร้าลึกพร้อมติดตั ง            25,200.00 22/64 (1)

68 27 พ.ย. 63 3760400168250 จิรพร การค้า ตรายาง              1,300.00 23/64 (1)

69 30 พ.ย. 63 3760400159943 วรลัญช์ จ้างเหมาประกอบอาหาร            11,900.00 24/64 (1)

70 30 พ.ย. 63 3769800103021 นายจุมพล สมานมิตร์ จ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี              9,200.00 25/64 (1)

71 30 พ.ย. 63 1709900740159 ศรัณยำ สินกอง จ้างเหมาตกแต่งประดับไฟฟ้า            25,000.00 26/64 (1)

72 30 พ.ย. 63 1779800120477 อัมภิกา  แนบนาค จ้างเหมาเวที            75,000.00 27/64 (1)

73 4 ธ.ค. 63 376980007448 ศรายุทธ เสือสอาด จ้างเหมาติดตั งไฟส่องสว่าง            13,320.00 28/64 (1)

74 7 ธ.ค. 63 3760700395111 นราธิปแอร์และโอเอ ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม              7,200.00 29/64 (1)

75 8 ธ.ค. 63 3769800077535 สนิท ดัดวงษ์ จ้างรถยนต์โดยสาร            16,000.00 30/64 (1)

76 14 ธ.ค. 63 0994000542020 บ.โตโยต้าเมืองเพชร จ้ากัด ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม              6,728.16 31/64 (1)

77 15 ธ.ค. 63 4309900015053 นายพงษ์กริทนต์ ศุภรัตนพงศ์ จ้างรถยนต์ประชาสัมพันธ์              7,500.00 32/64 (1)

78 15 ธ.ค. 63 0765558000728 บ.คิงส์โปสเตอร์ จ้ากัด ป้ายพร้อมโครงไม้ติดบนรถ                 990.00 33/64 (1)

79 17 ธ.ค. 63 3659900448773 เพ่ิมศักด์ิ อนรรฆพันธ์ ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม            12,500.00 38/64 (1)



ล ำดับท่ี วัน เดือน ปี ท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลข
ประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เลขท่ีสัญญำ
หรือข้อตกลง

หมำยเหตุ

80 21 ธ.ค. 63 3720100854484 คนศิลป์ กราฟิก จ้างเหมาจัดท้าซุ้มไวนิล          210,255.00 39/64 (1)

81 21 ธ.ค. 63 3769800055205 นายธวิช สินกอง ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง            50,000.00 40/64 (1)

82 23 ธ.ค. 63 0125548008683 บ.104 เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม            82,928.00 42/64 (1)

83 24 ธ.ค. 63 3769900082981 สุนทร มีแสง จ้างเหมาท้าป้ายประชาสัมพันธ์            25,200.00 43/64 (1)

84 24 ธ.ค. 63 3260100396031 สุกัญญา เอ่ียมยัง เช่าเต็นท์            36,000.00 44/64 (1)

85 28 ธ.ค. 63 3769800096700 สิทธิชัยเฟอร์นิเจอร์ ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม                 500.00 45/64 (1)

86 30 ธ.ค. 63 4309900015053 นายพงษ์กริทนต์ ศุภรัตนพงศ์ จ้างรถยนต์ประชาสัมพันธ์              7,500.00 46/64 (1)

5,456,384.75      รวมทั งสิ นเป็นเงิน



ล ำดับท่ี วัน เดือน ปี ท่ี
จัดซ้ือจัดจ้ำง

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/เลข
ประจ ำตัวประชำชน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เลขท่ีสัญญำ
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