
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2560 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เทศบาลเมืองปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
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ตกลงซ้ือ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

 20 ต.ค. 60                                                                                                                                                                                                                                          ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา 
 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ต.ค. 60                                                                                                                                                                                                                                          ค่าซ่อมบ้ารุงเครื่องปรับอากาศ 800.- ตกลงราคา นายชาญ  โครตศรี นายชาญ  โครตศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ต.ค. 60                                                                                                                                                                                                                                          ค่าซ่อมบ้ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 500.- ตกลงราคา 
 

นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ต.ค. 60                                                                                                                                                                                                                                          ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ต.ค. 60                                                                                                                                                                                                                                          ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์   7,276.- ตกลงราคา บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค  
เทคโน โลยี่ จ้ากัด 

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค  
เทคโน โลยี่ จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

 รวม 10,576.-     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เทศบาลเมืองปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
 

 

วัน/เดือน/ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

2  พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,240.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  พ.ย. 60 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,700.- ตกลงราคา หจก.อักษรสาร ดอทคอม หจก.อักษรสาร ดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายประชาสัมพันธ์งานพิธี
ถวายดอกไม้จันทร์ 

7,200.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 5,420.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,800.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาเอกชนจ้างเหมาท้าความสะอาด
อาคารส้านักงาน เดือน ต.ค. 60 

22,860.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบ้ารุงรักษาสนาม
หญ้า เดือน ต.ค. 60 

12,700.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาเอกชนซ่อมบ้ารุงและดูแลระบบ
ประปา เดือน ต.ค. 60 

25,400.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงและซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

400.- ตกลงราคา ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

8  พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 8,640.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพือ่การผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,830.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,570.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถไถตัดหญ้า 500.- ตกลงราคา นายปรีชา โยคณิต นายปรีชา โยคณิต เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถกระเช้าไฟฟูา 680.- ตกลงราคา นางประกอบ ปานเกิด นางประกอบ ปานเกิด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร  
เดือน ต.ค.60 

6,000.- ตกลงราคา บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาจัดตรายาง 2,710.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 500.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,400.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

16 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาควบคุมก้าจัดปลวก เดือน ต.ค. 60 2,250.- ตกลงราคา บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ้ากัด 

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

16 พ.ย. 60 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ต.ค. 60 400.- ตกลงราคา นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

16 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

16 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

16 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 5,510.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

16 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 5,970.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกตอ้งตามเงื่อนไข 

16 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถจักรยานยนต์ 2,400.- ตกลงราคา นายประพล สือเจริญ นายประพล สือเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

16 พ.ย. 60 ค่าวัสดุอื่น ท่ีใช้ในกิจการประปา (มอเตอร์ปั๊ม
ซัมเมอร์) 

12,840.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายโครงการประเพณีลอย
กระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนท่ี 3 

14,925.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 พ.ย. 60 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน โครงการประเพณีลอย
กระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนท่ี 3 

7,214.- ตกลงราคา หจก.อักษรสาร ดอทคอม หจก.อักษรสาร ดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาเครื่องปั่นไฟและติดต้ังไฟแสงสว่าง
รอบงาน โครงการประเพณีลอยกระทงบ้าน
สัตตพรหม ชุมชนท่ี 3 

14,150.- ตกลงราคา นายชม เข็มเพชร์ นายชม เข็มเพชร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาท้าท่าน้้าลอยกระทง โครงการ
ประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนท่ี 3 

15,000.- ตกลงราคา นายศิริพร พงษ์เถื่อน นายศิริพร พงษ์เถื่อน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงและเวที โครงการ
ประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนท่ี 3 

22,500.- ตกลงราคา นายเอกอนันต์ บุญธรรม นายเอกอนันต์ บุญธรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาจัดท้ากระทง โครงการประเพณี
ลอยกระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนท่ี 3 

2,100.- ตกลงราคา นางสาวสุภาพร บุญเมือง นางสาวสุภาพร บุญเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาจัดท้ากระทง โครงการประเพณี
ลอยกระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนท่ี 3 

2,100.- ตกลงราคา นางสาวสุภาพร บุญเมือง นางสาวสุภาพร บุญเมือง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 พ.ย. 60 ค่าจัดซ้ือถ้วยรางวัล โครงการประเพณีลอย
กระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนท่ี 3 

6,000.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

20 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,948.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 534.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 พ.ย. 60 ค่าซ่อมบ้ารุงเครื่องโทรสาร 1,290.- ตกลงราคา บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 พ.ย. 60 ค่าไม้กวาดทางมะพร้าวฯ 1,412.40.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 พ.ย. 60 ค่าวัสดุส้านักงาน 11,880.- ตกลงราคา หจก.อักษรสาร ดอทคอม หจก.อักษรสาร ดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 
พ่นยุง 

1,400.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 
พ่นยุง 

4,900.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 พ.ย. 60 ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 7,169.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 พ.ย. 60 ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 45,325.20.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 พ.ย. 60 ค่าวัสดุก่อสร้าง 39,108.50.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกตอ้งตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

21 พ.ย. 60                                                                                                                                                                                                                                          ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์   10,272.- ตกลงราคา บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค  
เทคโน โลยี่ จ้ากัด 

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค  
เทคโน โลยี่ จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

23 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

23 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมากลบเกลี่ยขยะ 40,000.- ตกลงราคา บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

23 พ.ย. 60 ค่าวัสดุส้านักงานโครงการอบรมผู้ประกอบการ
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 

4,530.- ตกลงราคา หจก. อักษรสาร ดอทคอม หจก. อักษรสาร ดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

23 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาล้างใบพัดปั๊มซัมเมอร์ส จ้านวน  
3 บ่อ 

12,000.- ตกลงราคา นายไพรวรรณ ผลดี นายไพรวรรณ ผลดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

23 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถไถตัดหญ้า 1,410.- ตกลงราคา นายวัฒนา วิริยะกิจ นายวัฒนา วิริยะกิจ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

23 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถจักรยานยนต์ 610.- ตกลงราคา นายประพล สือเจริญ นายประพล สือเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาจัดท้าพวงมาลา ดอกไม้สด 1,000.- ตกลงราคา นายนิวัฒน์ ลิ้มฮกเซ่ง นายนิวัฒน์ ลิ้มฮกเซ่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24 พ.ย. 60 ค่าวัสดุอื่น ท่ีใช้ในกิจการประปา  12,840.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 พ.ย. 60 ค่าซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ กย 8170  3,500.- ตกลงราคา นายนพดล มงคลธนวัฒน์ นายนพดล มงคลธนวัฒน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 พ.ย. 60 ค่าวัสดุการเกษตร  3,691.50 ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถังพักน้้าระบบประปา 
จ้านวน 14 บ่อ  

91,000.- ตกลงราคา นายอนุชา จุมพล นายอนุชา จุมพล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 พ.ย. 60 ค่าน้้ามันไฮโดลิค 3,531.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

28 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 7,080.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 พ.ย. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 พ.ย. 60 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงคอมพิวเตอร์ 400.- ตกลงราคา ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 พ.ย. 60                                                                                                                                                                                                                                          ค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 3,424.- ตกลงราคา บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค  
เทคโนโลยี่ จ้ากัด 

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค  
เทคโนโลยี่ จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

 ยอดยกไป 563,164.60     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม  2560 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เทศบาลเมืองปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

4  ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมาเอกชนจ้างเหมาท้าความสะอาด
อาคารส้านักงาน เดือน พ.ย. 60 

22,860.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

4  ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบ้ารุงรักษาสนาม
หญ้า เดือน พ.ย. 60 

12,700.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

4  ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมาเอกชนซ่อมบ้ารุงและดูแลระบบ
ประปา เดือน พ.ย. 60 

25,400.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมาปูองกันควบคุมก้าจัดปลวก 2,250.- ตกลงราคา บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ้ากัด 

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ธ.ค. 60 ค่าหนังสือพิมพ์  400.- ตกลงราคา นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ธ.ค. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ธ.ค. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ธ.ค. 60 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภาเทศบาล 800.- ตกลงราคา นางไพวาลิน  อุมา นางไพวาลิน  อุมา เปน็ผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงโกลฟุตบอลท่ีสนาม
ฟุตบอล 

1,000.- ตกลงราคา นายสนธยา ภูษา นายสนธยา ภูษา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ธ.ค. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,685.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ธ.ค. 60 ค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ 3,000.- ตกลงราคา ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ธ.ค. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

7 ธ.ค. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมากลบเกลี่ยขยะ 40,000.- ตกลงราคา บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13 ธ.ค. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผูม้ีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13 ธ.ค. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13 ธ.ค. 60 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 9,244.80 ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13 ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร  
เดือน พ.ย.61 

6,000.- ตกลงราคา บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13 ธ.ค. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13 ธ.ค. 60 ค่าวัสดุการเกษตร 1,605.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13 ธ.ค. 60 ค่าวัสดุการเกษตร 856.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ค่าซ่อมรถยนต์ กย 8170 7,500.- ตกลงราคา ร้านทีแม็กเซ็นเตอร์ ร้านทีแม็กเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ค่าซ่อมรถยนต์ ขพ 9847 2,000.- ตกลงราคา ร้านทีแม็กเซ็นเตอร์ ร้านทีแม็กเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมาท้าการติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อม
อุปกรณ์ 

12,600.- ตกลงราคา นายอนุชา  จุมพล นายอนุชา  จุมพล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายไวนิลโครงการอบรม
ผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร 

10,430.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

20 ธ.ค. 60 ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการอบรม
ผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร 

6,088.- ตกลงราคา หจก.สมนึกเภสัช หจก.สมนึกเภสัช เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารโครงการอบรม
ผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร 

6,250.- ตกลงราคา นางโสภา ค้าตัน นางโสภา ค้าตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมาจัดท้าชุดผ้ากันเปื้อนโครงการอบรม
ผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร 

5,500.- ตกลงราคา นางสาวเรือนแก้ว  ภักดีค้า นางสาวเรือนแก้ว  ภักดีค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ค่าวัสดุก่อสร้าง 24,497.65.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดร่องระบายน้้าและ
ขุดดินเพื่อวางท่อระบายน้้า ม.7 

12,800.- ตกลงราคา นายสกล คุณสมบัติ นายสกล คุณสมบัติ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ค่าซ่อมบ้ารุงรถยนต์ กพ 1626 2,610.- ตกลงราคา นายวัฒนา วิริยะกิจ นายวัฒนา วิริยะกิจ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 500.- ตกลงราคา ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ค่าวัสดุอื่นท่ีใช้ในกิจการประปา 8,560.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,580.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,560.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ค่าวัสดุอื่นท่ีใช้ในกิจการประปา 15,408.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ค่าอาหารเสริม นม 175,159.60.- ตกลงราคา สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ค่าอาหารเสริม นม 28,807.24.- ตกลงราคา สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20 ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษี 

4,182.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

20 ธ.ค. 60 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,180.- ตกลงราคา ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 ธ.ค. 60 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(กล้องถ่ายรูป) 

20,000.- ตกลงราคา ร้าน ร่วมกิจอิเล็กทรอนิกส์ ร้าน ร่วมกิจอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 ธ.ค. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,900.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 ธ.ค. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 ธ.ค. 60 ค่าวสัดุอื่นท่ีใช้ในกิจการประปา (ใบเสร็จ) 79,200.- ตกลงราคา ร้าน พีแอนด์เอ็ม เซอร์วิส ร้าน พีแอนด์เอ็ม เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 ธ.ค. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 ธ.ค. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผูม้ีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 ธ.ค. 60 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมาท้าการติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์
พร้อมหลังคา (บริเวณหน้าส้านักงานเทศบาล
เมืองปรกฟูา) 

17,600.- ตกลงราคา นายเสงี่ยม  มธุรส นายเสงี่ยม  มธุรส เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 ธ.ค. 60 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายประชาสัมพันธ์รณรงค์
การปูองกันและลดอุบัติเหตุฯ 

2,880.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 ธ.ค. 60 ค่าซ่อมบ้ารุงเครื่องพ่นยาฆ่าหญ้า 700.- ตกลงราคา นายมนต์ชัย พงศ์รัฐกร นายมนต์ชัย พงศ์รัฐกร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

 ยอดยกไป 619,104.29     

 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม  2561 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เทศบาลเมืองปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

4  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนจ้างเหมาท้าความสะอาด
อาคารส้านักงาน เดือน ธ.ค. 60 

22,860.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

4  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบ้ารุงรักษาสนาม
หญ้า เดือน ธ.ค. 60 

12,700.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

4  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนซ่อมบ้ารุงและดูแลระบบ
ประปา เดือน ธ.ค. 60 

25,400.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  ม.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 34,000.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 200.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผูม้ีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถบรรทุกขยะ 9,300.- ตกลงราคา บริษัท ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด บริษัท ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมากลบเกลี่ยขยะ 40,000.- ตกลงราคา บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  ม.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,430.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  ม.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร  
 

6,000.- ตกลงราคา บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาปูองกันควบคุมก้าจัดปลวก 2,250.- ตกลงราคา บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ้ากัด 

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถบรรทุกน้้า ผน 4665 19,500.- ตกลงราคา บริษัท ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด บริษัท ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

8  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายประชาสัมพันธ์รณรงค์
การปูองกันอุบัติเหตุฯ 

600.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเต็นท์โครงการใช้รถใช้ถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2561 

4,200.- ตกลงราคา นายสุนันท์  แซ่จึง นายสุนันท์  แซ่จึง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

9  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาล้างใบพัดปั๊มซัมเมอร์สบ่อบาดาล 16,000.- ตกลงราคา นายไพวรรณ  ผลดี นายไพวรรณ  ผลดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

9  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้้าระบบประปา
หมู่บ้าน 

5,500.- ตกลงราคา นายชลิต นีรพัฒนกุล นายชลิต นีรพัฒนกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

9  ม.ค. 61 ค่าวัสดุก่อสร้าง 8,280.- ตกลงราคา นายมนตรี วงษ์ผาบุตร นายมนตรี วงษ์ผาบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

9  ม.ค. 61 ค่าวัสดุก่อสร้าง 19,474.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

9  ม.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,670.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

9  ม.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,270.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

9 ม.ค. 61 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ธ.ค. 60 380.- ตกลงราคา นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  ม.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,155.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงและซ่อมแซมกล้องวงจร
ปิด 

1,200.- ตกลงราคา ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 400.- ตกลงราคา ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าวารสารกิจการเทศบาล 47,936.- ตกลงราคา บริษัท จีแอนด์จี ปริ้น จ้ากัด บริษัท จีแอนด์จี ปริ้น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาดกล้องวงจรฯ 200.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

22  ม.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 42,600.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22  ม.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 5,885.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22  ม.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงานโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กปี 2561 

6,220.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายไวนิลหลังเวทีโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปี 2561 

4,500.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดซ้ือภาพวาดระบายสีและตุ๊กตา
ปูนปลาสเตอร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กปี 2561 

14,000.- ตกลงราคา นางบุษบา จินตริน นางบุษบา จินตริน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดซ้ือขนมขบเค้ียว โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปี 2561 

7,920.- ตกลงราคา นายบัญชา  กังเกษตร นายบัญชา  กังเกษตร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าดอกไม้พลาสติกวางบนแสตน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปี 
2561 

1,600.- ตกลงราคา นายนิวัฒน์ ลิ้มฮกเซ่ง นายนิวัฒน์ ลิ้มฮกเซ่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารและเครื่องดื่ม 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปี 
2561 

41,350.- ตกลงราคา นายสาวิตร แก่นกะบินท์ นายสาวิตร แก่นกะบินท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

23  ม.ค. 61 ค่าอาหารเสริม นม 151,274.20.- ตกลงราคา สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

23  ม.ค. 61 ค่าอาหารเสริม นม 24,878.98.- ตกลงราคา สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

23  ม.ค. 61 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่
ศูนย์ เดือน ม.ค. 61 

77,120.- ตกลงราคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ม.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ม.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายโครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

600.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

22  ม.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,500.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22  ม.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,100.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22  ม.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,745.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25  ม.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,570.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25  ม.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,820.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25  ม.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25  ม.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25  ม.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 7,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 300.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 730.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25  ม.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายไวนิลโครงการพัฒนา
ศักยภาพฯ 

430.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25  ม.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 12,440.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25  ม.ค. 61 ค่าจ้างเวทีและเครื่องเสียง โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กปี 2561 

21,500 ตกลงราคา นายสุมิต ค้าสิม นายสุมิต ค้าสิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

 ยอดยกไป 738,988.18     

 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2561 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เทศบาลเมืองปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

1  ก.พ. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนจ้างเหมาท้าความสะอาด
อาคารส้านักงาน เดือน ม.ค. 61 

22,860.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  ก.พ. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบ้ารุงรักษาสนาม
หญ้า เดือน ม.ค. 61 

12,700.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  ก.พ. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนซ่อมบ้ารุงและดูแลระบบ
ประปา เดือน ม.ค. 61 

25,400.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  ก.พ. 61 ค่าจ้างเหมาปูองกันควบคุมก้าจัดปลวก 2,250.- ตกลงราคา บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ้ากัด 

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  ก.พ. 61 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ม.ค. 61 420.- ตกลงราคา นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  ก.พ. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 5,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  ก.พ. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  ก.พ. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  ก.พ. 61 ค่าจ้างเหมาโค้ชปรับอากาศโครงการพัฒนา
ศักยภาพเทศบาลเมืองปรกฟูา 

136,000.- ตกลงราคา บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทราน
สปอร์ต จ้ากัด 

บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  ก.พ. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารว่าง โครงการพัฒนา
ศักยภาพเทศบาลเมืองปรกฟูา 

13,500.- ตกลงราคา นางโสภา ค้าตัน นางโสภา ค้าตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  ก.พ. 61 ค่าจ้างเหมาจัดหาของท่ีระลึก โครงการพัฒนา
ศักยภาพเทศบาลเมืองปรกฟูา 

6,000.- ตกลงราคา นายนิวัฒน์ ลิ้มฮกเซ่ง นายนิวัฒน์ ลิ้มฮกเซ่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  ก.พ. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

1  ก.พ. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 6,100.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  ก.พ. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถไถตัดหญ้า 300.- ตกลงราคา นายบุญชู  ปานเกิด นายบุญชู  ปานเกิด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  ก.พ. 61 ค่าจ้างซ่อมบ้ารุงรถยนต์ กพ 1626 2,907.- ตกลงราคา นายวัฒนา วิริยะกิจ นายวัฒนา วิริยะกิจ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  ก.พ. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 6,100.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ก.พ. 61 ค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร  
เดือน พ.ย.61 

6,000.- ตกลงราคา บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ก.พ. 61 ค่าซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 300.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ก.พ. 61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 28,290.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอมคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ก.พ. 61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,950.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอมคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ก.พ. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าตรายาง 2,550.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ก.พ. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท้าแผน 

432.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ก.พ. 61 ค่าวัสดุส้านักงาน 9,724.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอมคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ก.พ. 61 ค่าวัสดุส้านักงาน 11,490.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอมคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ก.พ. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ก.พ. 61 ค่าจ้างเหมากลบเกลี่ยขยะ 40,000.- ตกลงราคา บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

8  ก.พ. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ก.พ. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายพร้อมติดตั้งฯ 2,880.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ก.พ. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,700.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ก.พ. 61 ค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในกิจการประปา 63,301.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ก.พ. 61 ค่าวัสดุอุปกรณ์การไฟฟูา 34,400.50 ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ก.พ. 61 ค่าอาหารเสริม นม 159,236.- ตกลงราคา สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  ก.พ. 61 ค่าอาหารเสริม นม 26,188.40.- ตกลงราคา สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

19  ก.พ. 61 ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 1,200.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

19  ก.พ. 61 ค่าซ่อมรถบรรทุกน้้า 200.- ตกลงราคา นางประกอบ ปานเกิด นางประกอบ ปานเกิด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

19  ก.พ. 61 ค่าซ่อมรถบรรทุกน้้า 24,000.- ตกลงราคา ร้านกาญจนศิริ ร้านกาญจนศิริ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  ก.พ. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  ก.พ. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 17,500.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21  ก.พ. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,500.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21  ก.พ. 61 ค่าปลั๊กพ่วง 1,070.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

21  ก.พ. 61 ค่าถ่านชาร์จ 2 A 720.- ตกลงราคา ร้านร่วมกิจอิเล็กทรอนิกส์ ร้านร่วมกิจอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21  ก.พ. 61 ค่าวัสดุส้านักงาน 700.- ตกลงราคา ร้าน เอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ ร้าน เอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21  ก.พ. 61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,095.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21  ก.พ. 61 ค่าน้้ามันดีเซลฯ 4,790.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21  ก.พ. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงเครื่องปริ้นเตอร์ 5,778 ตกลงราคา บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จ้ากัด บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21  ก.พ. 61 ค่าจ้างเหมาล้างใบพัดปั๊มซัมเมอร์สบ่อบาดาล 8,000.- ตกลงราคา นายไพวรรณ ผลดี นายไพวรรณ ผลดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21  ก.พ. 61 ค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในกิจการประปา 25,680.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกตอ้งตามเงื่อนไข 

21  ก.พ. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้้าระบบประปา
หมู่บ้าน 

12,000.- ตกลงราคา นายชลิต นีรพัฒนกุล นายชลิต นีรพัฒนกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22  ก.พ. 61 ค่าหมึกปริ้นเตอร์ 2,750.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผูม้ีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21  ก.พ. 61 ค่าน้้ามันดีเซลฯ 3,370.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

 ยอดยกไป 762,331.90     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม  2561 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เทศบาลเมืองปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

2  มี.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนจ้างเหมาท้าความสะอาด
อาคารส้านักงาน เดือน ก.พ. 61 

22,860.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  มี.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบ้ารุงรักษาสนาม
หญ้า เดือน ก.พ. 61 

12,700.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  มี.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนซ่อมบ้ารุงและดูแลระบบ
ประปา เดือน ก.พ. 61 

25,400.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  มี.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  มี.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  มี.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  มี.ค. 61 ค่าจ้างเหมาปูองกันควบคุมก้าจัดปลวก 2,250.- ตกลงราคา บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ้ากัด 

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  มี.ค. 61 ค่าวัสดุส้านักงาน 3,360.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  มี.ค. 61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 760.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  มี.ค. 61 ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์เสาสัญญาณ
วิทยุสื่อสาร 

6,000.- ตกลงราคา นายนิคม  หอมงาม นายนิคม  หอมงาม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  มี.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท้าแผน
ชุมชนฯ 

3,850.- ตกลงราคา นางสาว กรกนก คัมภีริชยา นางสาว กรกนก คัมภีริชยา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  มี.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าตรายาง 910.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

5  มี.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  มี.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน โครงการรณรงค์ควบคุม
และปูองกันโรคเอดส์ ฯ 

4,304.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  มี.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูาย โครงการรณรงค์ควบคุม
และปูองกันโรคเอดส์ ฯ 

990.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  มี.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้ากระเป๋าผ้าพร้อมสกีน 
โครงการรณรงค์ควบคุมและปูองกันโรคเอดส์ ฯ 

19,000.- ตกลงราคา นางสาวเรือนแก้ว ภักดีค้า นางสาวเรือนแก้ว ภักดีค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  มี.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารว่างและอาหารมื้อ
กลางวัน โครงการรณรงค์ควบคุมและปูองกัน
โรคเอดส์ ฯ 

23,750.- ตกลงราคา นางโสภา ค้าตัน นางโสภา ค้าตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  มี.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,900.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  มี.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,210.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  มี.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อบ้ารุงรถจักรยานยนต์ 1,230.- ตกลงราคา นายประพล สือเจริญ นายประพล สือเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มี.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร  
เดือน ก.พ.61 

6,000.- ตกลงราคา บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มี.ค. 61 ค่าหนังสือพิมพ์ 400.- ตกลงราคา นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกตอ้งตามเงื่อนไข 

12  มี.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 1,560.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มี.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 16,534.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มี.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,030.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มี.ค. 61 ค่าจัดการเรียนการสอนส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

340,000.- ตกลงราคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

12  มี.ค. 61 ค่าหมึกปริ้นเตอร์ 6,848.- ตกลงราคา บจก.เอ็นเตอร์ไพรส์เน็ตเวอร์ค เทคโนโลยี่ บจก.เอ็นเตอร์ไพรส์เน็ตเวอร์ค เทค
โนโลยี่ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มี.ค. 61 ค่าจ้างเหมากลบเกลี่ยขยะ 40,000.- ตกลงราคา บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มี.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 6,161.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มี.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าตรายาง 1,170.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มี.ค. 61 ค่าปลั๊กพ่วง 2,675.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มี.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 8,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

14  มี.ค. 61 ค่าวัสดุการเกษตร 4,922.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา 

14  มี.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  มี.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  มี.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  มี.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารว่างประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 

825.- ตกลงราคา นางไพวาลิน อุมา นางไพวาลิน อุมา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  มี.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,160.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  มี.ค. 61 ค่าวัสดุอื่นท่ีใช้ในกิจการประปา 16,692.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

29  มี.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,160.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

29  มี.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,160.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

 ยอดยกไป 610,772     

 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน  2561 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เทศบาลเมืองปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

2  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเปล่ียนไส้กรองเค่ืองกรองน้้า 3,350.- ตกลงราคา นายกฤษณ์ สุกสีดา นายกฤษณ์ สุกสีดา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  เม.ย. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ กย 8170 4,060.- ตกลงราคา ทีแม็กเซ็นเตอร์ ทีแม็กเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  เม.ย. 61 ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ ขพ 9847 16,000.- ตกลงราคา ทีแม็กเซ็นเตอร์ ทีแม็กเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 5,600.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,840.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 5,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,900.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถบรรทุกน้้า  65,300.- ตกลงราคา บริษัท ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด บริษัท ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนจ้างเหมาท้าความสะอาด
อาคารส้านักงาน เดือน มี.ค. 61 

22,860.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบ้ารุงรักษาสนาม
หญ้า เดือน มี.ค. 61 

12,700.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนซ่อมบ้ารุงและดูแลระบบ
ประปา เดือน มี.ค. 61 

25,400.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เปน็ผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  เม.ย. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 350.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

2  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 6,730.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าใบเสร็จ 990.- ตกลงราคา นายยิ่งรัก ผสมทรัพย์ นายยิ่งรัก ผสมทรัพย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  เม.ย. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 300.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

2  เม.ย. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 750.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

4  เม.ย. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 300.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

4  เม.ย. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 900.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

4  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

4  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  เม.ย. 61 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1,713.07 ตกลงราคา บริษัท โกมาท จ้ากัด บริษัท โกมาท จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  เม.ย. 61 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 4,665.20 ตกลงราคา บริษัท โกมาท จ้ากัด บริษัท โกมาท จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  เม.ย. 61 ค่าหนังสือพิมพ์ 420.- ตกลงราคา นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาปูองกันควบคุมก้าจัดปลวก 2,250.- ตกลงราคา บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ้ากัด 

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

5  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร  
เดือน มี.ค. 61 

6,000.- ตกลงราคา บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

9  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารและเครื่องดื่ม 
โครงการโครงการอบรมระบบการอ้านวยความ
ยุติธรรม ฯ 

24,650.- ตกลงราคา นางโสภา ค้าตัน นางโสภา ค้าตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

9  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายโครงการโครงการอบรม
ระบบการอ้านวยความยุติธรรม ฯ 

500.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,350.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมากลบเกลี่ยขยะ 40,000.- ตกลงราคา บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมารถบรรทุกขยะ 200.- ตกลงราคา นางมลฤดี คทายเพ็ชร นางมลฤดี คทายเพ็ชร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,200.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,900.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าตรายาง 120.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าอาหารเสริม นม 159,236.- ตกลงราคา สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าอาหารเสริม นม 552,268.20.- ตกลงราคา สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าอาหารเสริม นม 26,188.40 ตกลงราคา สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าอาหารเสริม นม 90,827.58.- ตกลงราคา สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผูม้ีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

20  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าตรายาง 630.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าซ่อมรถยนต์ กย 8170 7,680.- ตกลงราคา ทีแม็กเซ็นเตอร์ ทีแม็กเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ ผธ38 550.- ตกลงราคา ทีแม็กเซ็นเตอร์ ทีแม็กเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 2,240.- ตกลงราคา ร้านกาญจนศิริ ร้านกาญจนศิริ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถกระเช้าไฟฟูา 69,830.- ตกลงราคา บริษัท ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด บริษัท ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถไถตัดหญ้า 5,600.- ตกลงราคา นายภากร สีดาดี นายภากร สีดาดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ 1,520.- ตกลงราคา นายประพล สือเจริญ นายประพล สือเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถไถตัดหญ้า 300.- ตกลงราคา นางประกอบ ปานเกิด นางประกอบ ปานเกิด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,850.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,860.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,200.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาล้างใบพัดปั๊มซัมเมอร์ส 16,000.- ตกลงราคา นายไพวรรณ ผลดี นายไพวรรณ ผลดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายประชาสัมพันธ์ 600.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

25  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายประชาสัมพันธ์ 2,880.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเหมาเต็นท์ โครงการรณรงค์การใช้
รถใช้ถนน 

3,000.- ตกลงราคา นายสุนันท์ แซ่จึง นายสุนันท์ แซ่จึง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายไวนิล โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

675.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเต๊นท์ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

7,000.- ตกลงราคา นายสุมิต ค้าสิม นายสุมิต ค้าสิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

3,500.- ตกลงราคา นายสุรพล เขียวไสว นายสุรพล เขียวไสว เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหาร โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 

30,000.- ตกลงราคา นายสาวิตร แก่นกะบินท์ นายสาวิตร แก่นกะบินท์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

26  เม.ย. 61 ค่าจัดซ้ือรั้ว โครงการจัดกิจกรรมประเพณีบุญ
กลางบ้านและแห่แม่ศรีผีกระด้ง 

1,300.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

26  เม.ย. 61 ค่าจัดซ้ือสังฆทาน โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
บุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผีกระด้ง 

2,250.- ตกลงราคา นายธนกฤต ปัณณธรบวร นายธนกฤต ปัณณธรบวร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

26  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาไฟแสงสว่างรอบงาน เครื่องปั่นไฟ
และเครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
บุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผีกระด้ง 

23,600.- ตกลงราคา นายสุมิต ค้าสิม นายสุมิต ค้าสิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

26  เม.ย. 61 ค่าจัดท้าปูายประชาสัมพันธ์พร้อมติดต้ัง 
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีบุญกลางบ้านและ
แห่แม่ศรีผีกระด้ง 

5,400.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

26  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเต๊นท์ โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
บุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผีกระด้ง 

16,200.- ตกลงราคา นายอนุวัฒน์ ศรีวิมล นายอนุวัฒน์ ศรีวิมล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

26  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองชุมเห็ด 

99,700.- ตกลงราคา นางสาวสุภาพ จุมพล นางสาวสุภาพ จุมพล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  เม.ย. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 4,000.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  เม.ย. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ทะเบียน กย 8170 6,119.33 ตกลงราคา บริษัท อีซูซุเซลล์ จ้ากัด บริษัท อีซูซุเซลล์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

27  เม.ย. 61 ค่าซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จ้านวน3 รายการ 1,980.- ตกลงราคา ร้านทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ ร้านทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  เม.ย. 61 ค่าจัดซ้ือหมึกเครื่องแฟ็กซ์ 2,250.- ตกลงราคา ร้านทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ ร้านทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  เม.ย. 61 ค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในกิจการประปา 47,839.70 ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  เม.ย. 61 ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา 46,598.50 ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  เม.ย. 61 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร(ปั๊มน้้า) 25,680.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงเครื่องปรับอากาศ 2,000.- ตกลงราคา นายชาญ โครตศรี นายชาญ โครตศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  เม.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,580.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  เม.ย. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน โครงการรณรงค์ควบคุม
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

5,440.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  เม.ย. 61 ค่าจัดซ้ือเวชภัณฑ์ โครงการรณรงค์ควบคุม
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

119,240.- ตกลงราคา นางสาวดวงเดือน ปัดอาสา นางสาวดวงเดือน ปัดอาสา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูาย โครงการรณรงค์ควบคุม
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

1,800.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  เม.ย. 61 ค่าจัดซ้ือถุงขยะและถุงหิ้วพลาสติก โครงการ
รณรงค์ควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

3,113.70.- ตกลงราคา บริษัท โกมาท จ้ากัด บริษัท โกมาท จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเต๊นท์ โครงการรณรงค์ควบคุม
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

2,800.- ตกลงราคา นายสมเกียรติ ค้าผิว นายสมเกียรติ ค้าผิว เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารกลางวันและอาหาร
ว่าง โครงการรณรงค์ควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้าฯ 

26,250.- ตกลงราคา นางโสภา ค้าตัน นางโสภา ค้าตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

27  เม.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารว่าง โครงการรณรงค์
ควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

625.- ตกลงราคา นางวาสนา ศรีสมุทร นางวาสนา ศรีสมุทร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

 ยอดยกไป 1,717,829.68     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม  2561 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เทศบาลเมืองปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

1  พ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนจ้างเหมาท้าความสะอาด
อาคารส้านักงาน เดือน เม.ย. 61 

22,860.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  พ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบ้ารุงรักษาสนาม
หญ้า เดือน เม.ย. 61 

12,700.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  พ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนซ่อมบ้ารุงและดูแลระบบ
ประปา เดือน เม.ย. 61 

25,400.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ค่าซ่อมเครื่องบ้ารุงปริ้นเตอร์ 1,600.- ตกลงราคา บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 250.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงเครื่องปรับอากาศ 2,600.- ตกลงราคา นายชาญ โครตศรี นายชาญ โครตศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 802.50 ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,165.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,390.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ค่าหนังสือพิมพ์ 340.- ตกลงราคา นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

8  พ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร  
 

6,000.- ตกลงราคา บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาปูองกันควบคุมก้าจัดปลวก 2,250.- ตกลงราคา บริษัท เอสพเีอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ้ากัด 

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 200.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 300.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,200.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,100.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,590.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,910.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ค่าวัสดุอื่นท่ีใช้ในกิจการประปา 16,371.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

8  พ.ค. 61 ค่าวัสดุอื่นท่ีใช้ในกิจการประปา 4,815.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

15  พ.ค. 61 ค่าจัดซ้ือแบบพิมพ์ 3,985.- ตกลงราคา โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการ
ปกครอง 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการ
ปกครอง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

15  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

15  พ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถังพักน้้าระบบประปา
หมู่บ้าน ม.11 
 

29,800.- ตกลงราคา นายอนิรุฒน์ บู่ทอง นายอนิรุฒน์ บู่ทอง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

15  พ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางที่ช้ารุด
เสียหาย(บริเวณถนนสายปรกฟูา ซอย 4) 
 

22,000.- ตกลงราคา นายอนุชา จุมพล นายอนุชา จุมพล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

15  พ.ค. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงรถตัดหญ้าแบบเข็น 1,140.- ตกลงราคา นายบัญชา ทองดี นายบัญชา ทองดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

15  พ.ค. 61 ค่าวัสดุส้านักงาน 8,460 ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

15  พ.ค. 61 ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 960.- ตกลงราคา ร้านร่วมกิจอิเล็กทรอนิกส์ ร้านร่วมกิจอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

17  พ.ค. 61 ค่าจ้างเหมากลบเกลี่ยขยะ 40,000.- ตกลงราคา บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

17  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

17  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,100.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

17  พ.ค. 61 ค่าน้้ามันไฮดรอลิค 1,765.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

17  พ.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์ส้านักงาน 7,500.- ตกลงราคา อาณาจักรเฟอร์นิเจอร์ อาณาจักรเฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

17  พ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถจักรยานยนต์ 550.- ตกลงราคา นายประพล สือเจริญ นายประพล สือเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21  พ.ค. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงรถยนต์ ผธ 38 29,000.- ตกลงราคา บริษัท ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด บริษัท ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด เป็นผูม้ีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

21  พ.ค. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

300.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21  พ.ค. 61 ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา 
 

12,026.80.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21  พ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถจักรยานยนต์ 670.- ตกลงราคา นายประพล สือเจริญ นายประพล สือเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21  พ.ค. 61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,704.- ตกลงราคา บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์คเทคโนโล
ยี่ จ้ากัด 

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค
เทคโนโลยี่ จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21  พ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม
วางท่อระบายน้้า คสล. บริเวณบ้านนางมาลัย 
อินจันทร์ ชุมชนย่อยท่ี 5 

493,000.- ตกลงราคา นายอ้านวย รุ่งเรือง นายอ้านวย รุ่งเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  พ.ค. 61 ค่าวัสดุส้านักงาน 1,100.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  พ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้้า คสล.
(บริเวณบ้านนางมาลัยอินจันทร์  
ชุมชนย่อยท่ี 5) 

141,000.- ตกลงราคา นายอานนท์ รุ่งเรือง นายอานนท์ รุ่งเรือง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  พ.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,645.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  พ.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถไถตัดหญ้า 6,180.- ตกลงราคา นายภากร สีดาดี นายภากร สีดาดี เปน็ผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  พ.ค. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงรถยนต์ บร 6383 1,500.- ตกลงราคา ร้านทีแม็กเซ็นเตอร์ ร้านทีแม็กเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  พ.ค. 61 ค่าวัสดุอื่นท่ีใช้ในกิจการประปา 39,590.- ตกลงราคา บริษัท ชลวรรษ 1994 จ้ากัด บริษัท ชลวรรษ 1994 จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  พ.ค. 61 ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 42,240.- ตกลงราคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

 ยอดยกไป 1,039,360.30     

 
 



 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน  2561 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

1  มิ.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนจ้างเหมาท้าความสะอาด
อาคารส้านักงาน เดือน พ.ค. 61 

22,860.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  มิ.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบ้ารุงรักษาสนาม
หญ้า เดือน พ.ค. 61 

12,700.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1  มิ.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนซ่อมบ้ารุงและดูแลระบบ
ประปา เดือน พ.ค. 61 

25,400.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7  มิ.ย. 61 ค่าซ่อมเครื่องบ้ารุงปริ้นเตอร์ 4,350.- ตกลงราคา บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7  มิ.ย. 61 ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 300.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7  มิ.ย. 61 ค่าวัสดุส้านักงาน 3,500.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7  มิ.ย. 61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,300.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7  มิ.ย. 61 ค่าวัสดุก่อสร้าง 2,578.70.- ตกลงราคา ร้านพิกุลการไฟฟูา ร้านพิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7  มิ.ย. 61 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 5,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7  มิ.ย. 61 ค่าจ้างเหมาปูองกันควบคุมก้าจัดปลวก 2,250.- ตกลงราคา บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ้ากัด 

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7  มิ.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร 6,000.- ตกลงราคา บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

7  มิ.ย. 61 ค่าหนังสือพิมพ์ 
 

420.- ตกลงราคา นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7  มิ.ย. 61 ค่ากระจกปูโต๊ะ 1,200.- ตกลงราคา นายประสิทธิ์  จงจัด 
 

นายประสิทธิ์  จงจัด 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7  มิ.ย. 61 ค่าวัสดุส้านักงาน 171.20 ตกลงราคา พิกุลการไฟฟูา พิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7  มิ.ย. 61 ค่าวัสดุส้านักงาน 5,880.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอท หจก.อักษรสารดอทคอท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

11  มิ.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูาย โครงการรณรงค์ควบคุม
และปูองกันโรคท่ีเกิดจากยุงเป็นพาหะน้าโรค
เชิงรุกแบบบูรณาการฯ 

810.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

11  มิ.ย. 61 ค่าวัสดุส้านักงานโครงการรณรงค์ควบคุมและ
ปูองกันโรคท่ีเกิดจากยุงเป็นพาหะน้าโรคเชิงรุก
แบบบูรณาการฯ 

5,880.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอท หจก.อักษรสารดอทคอท เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

11  มิ.ย. 61 ค่าทรายก้าจัดลูกน้้า โครงการรณรงค์ควบคุม
และปูองกันโรคท่ีเกิดจากยุงเป็นพาหะน้าโรค
เชิงรุกแบบบูรณาการฯ 

85,300.- ตกลงราคา ร้านสุมน ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส ร้านสุมน ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

11  มิ.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารกลางวัน โครงการ
รณรงค์ควบคุมและปูองกันโรคท่ีเกิดจากยุงเป็น
พาหะน้าโรคเชิงรุกแบบบูรณาการฯ 

11,000.- ตกลงราคา นางโสภา ค้าตัน นางโสภา ค้าตัน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

11  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

11  มิ.ย. 61 ค่าจ่างเหมาจัดท้าปูายประชาสัมพันธ์ 2,700.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

11  มิ.ย. 61 ค่าจ้างเหมากลบเกลี่ยขยะ 40,000.- ตกลงราคา บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มิ.ย. 61 ค่าวัสดุก่อสร้าง 1,829.70 ตกลงราคา พิกุลการไฟฟูา พิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

12  มิ.ย. 61 ค่าซ่อมรถบรรทุกน้้า ผน. 4665 38,450.- ตกลงราคา บริษัท ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด บริษัท ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 5,500.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มิ.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายและถ้วยรางวัล  
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์ 

28,433.50 ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มิ.ย. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์ 

11,340.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มิ.ย. 61 ค่าจัดซ้ือชุดกีฬา พร้อมสกีน 
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์ 

41,000.- ตกลงราคา นายชัยวัฒน์ ใจสถาพร นายชัยวัฒน์ ใจสถาพร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มิ.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูาย X-Stand 
 

2,200.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มิ.ย. 61 ค่าจ้างตัดกระจกปูโต๊ะ  1,500.- ตกลงราคา นายประสิทธิ์  จงจัด 
 

นายประสิทธิ์  จงจัด 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มิ.ย. 61 ค่าวัสดุอื่นท่ีใช้ในกิจการประปา 
 

8,560.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มิ.ย. 61 ค่าวัสดุการเกษตร 4,012.50 ตกลงราคา พิกุลการไฟฟูา พิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มิ.ย. 61 ค่าวัสดุก่อสร้าง 15,782.50 ตกลงราคา พิกุลการไฟฟูา พิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มิ.ย. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถจักรยานยนต์ 1,880.- ตกลงราคา นายประพล สือเจริญ นายประพล สือเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 5,875.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผูม้ีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 6,890.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

12  มิ.ย. 61 ค่าน้้ามันไฮดรอลิค 5,457.- ตกลงราคา พิกุลการไฟฟูา พิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

19  มิ.ย. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 250.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

19  มิ.ย. 61 ค่าซ่อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้้า ผน 4665 48,000.- ตกลงราคา ร้านกาญจนศิริ ร้านกาญจนศิริ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภา 900.- ตกลงราคา นางสาวพรรณพิไล ยิ้มรูปเล็ก นางสาวพรรณพิไล ยิ้มรูปเล็ก เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ค่าเปล่ียนแบตเตอรรี่ 7,000.- ตกลงราคา ทีแม็กเซ็นเตอร์ ทีแม็กเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 300.- ตกลงราคา นายพิเชฐ พลบวรเดชสกุล นายพิเชฐ พลบวรเดชสกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงเครื่องปรับอากาศ 1,465.- ตกลงราคา นายประพล สือเจริญ นายประพล สือเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,250.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,200.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกตอ้งตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,010.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 จัดซ้ือชั้นวางของ 10,000.- ตกลงราคา เอส. พี. เฟอร์นิเจอร์ เอส. พี. เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 7,400.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เปน็ผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

12  มิ.ย. 61 ค่าน้้ามันไฮดรอลิค 5,457.- ตกลงราคา พิกุลการไฟฟูา พิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

19  มิ.ย. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 250.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

19  มิ.ย. 61 ค่าซ่อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกน้้า ผน 4665 48,000.- ตกลงราคา ร้านกาญจนศิริ ร้านกาญจนศิริ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภา 900.- ตกลงราคา นางสาวพรรณพิไล ยิ้มรูปเล็ก นางสาวพรรณพิไล ยิ้มรูปเล็ก เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ค่าเปล่ียนแบตเตอร์รี่ 7,000.- ตกลงราคา ทีแม็กเซ็นเตอร์ ทีแม็กเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 300.- ตกลงราคา นายพิเชฐ พลบวรเดชสกุล นายพิเชฐ พลบวรเดชสกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงเครื่องปรับอากาศ 1,465.- ตกลงราคา นายประพล สือเจริญ นายประพล สือเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,250.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,200.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,010.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 จัดซ้ือชั้นวางของ 10,000.- ตกลงราคา เอส. พี. เฟอร์นิเจอร์ เอส. พี. เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 7,400.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

20  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 5,760.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 34,700.- ตกลงราคา ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ค่าวัสดุส้านักงาน 3,148.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

20  มิ.ย. 61 ค่าวัสดุส้านักงาน 700.- ตกลงราคา เอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ เอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

 ยอดยกไป 671,627.10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม  2561 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

3  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนจ้างเหมาท้าความสะอาด
อาคารส้านักงาน เดือน มิ.ย. 61 

22,860.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

3  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบ้ารุงรักษาสนาม
หญ้า เดือน มิ.ย. 61 

12,700.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

3  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนซ่อมบ้ารุงและดูแลระบบ
ประปา เดือน มิ.ย. 61 

25,400.- ตกลงราคา บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด บจก.เคแอลที คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

3  ก.ค. 61 ซ่อมบ้ารุงเครื่องปรับอากาศ 800.- ตกลงราคา นายชาญ โครตศรี นายชาญ โครตศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

4  ก.ค. 61 ค่าจัดจ้างออกแบบและให้บริการออนไลน์ 
เว็บไซต์ 

65,000.- ตกลงราคา บี. เจ. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค บี. เจ. คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เน็ตเวิร์ค 

เปน็ผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

4  ก.ค. 61 ค่าวัสดุส้านักงาน 10,951.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

4  ก.ค. 61 ค่าวัสดุส้านักงาน 3,100.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

4  ก.ค. 61 ค่าวัสดคุอมพิวเตอร์ 3,180.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

4  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

4  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผูม้ีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

4  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

4  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถยนต์ 1,998.- ตกลงราคา บริษัท มิซซู บีเอ็นที จ้ากัด บริษัท มิซซู บีเอ็นที จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

6  ก.ค. 61 ค่าวัสดุกีฬา  16,540.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  ก.ค. 61 ค่ายางมะตอย 60,000.- ตกลงราคา สะแกกรัง-บ่อทอง เซอร์วิส สะแกกรัง-บ่อทอง เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  ก.ค. 61 ค่าซ่อมแซมปั๊มน้้าระบบประปาหมู่บ้าน 4,130.- ตกลงราคา นายชลิต นีรพัฒนกุล นายชลิต นีรพัฒนกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  ก.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์ไฟฟูาแบบ
แรงดัน) 

25,680.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  ก.ค. 61 ค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในกิจการประปา 19,206.50 ตกลงราคา พิกุลการไฟฟูา พิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  ก.ค. 61 ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา 7,276.- ตกลงราคา พิกุลการไฟฟูา พิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาล้างใบพัดปั๊มซัมเมอร์ส บ่อบาดาล 12,000.- ตกลงราคา นายไพวรรณ ผลดี นายไพวรรณ ผลดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าตรายาง 1,290.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,690.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 5,340.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  ก.ค. 61 ค่าหน้ากากปูองกันฝุุน 1,605 ตกลงราคา บริษัท โกมาท จ้ากัด บริษัท โกมาท จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,300.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมากลบเกลี่ยขยะ 40,000.- ตกลงราคา บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,300.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เปน็ผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

6  ก.ค. 61 ค่าจัดซ้ือยางรถบรรทุกขยะ  24,000.- ตกลงราคา ร้านกาญจนศิริ ร้านกาญจนศิริ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  ก.ค. 61 ค่าน้้ามันดีเซลเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ควบคุม
และปูองกันโรคท่ีเกิดจากยุงเป็นพาหนะฯ 

2,400.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

6  ก.ค. 61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,940.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10  ก.ค. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ กย 8170 11,500.- ตกลงราคา ทีแม็กเซ็นเตอร์ ทีแม็กเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10  ก.ค. 61 ค่าเปล่ียนแบตเตอร์รี่รถบรรทุกน้้า ผน 4665 5,200.- ตกลงราคา ทีแม็กเซ็นเตอร์ ทีแม็กเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 950.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10  ก.ค. 61 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 10,900.- ตกลงราคา เอส. พี. เฟอร์นิเจอร์ เอส. พี. เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 600.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,500.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,650.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10  ก.ค. 61 ค่าหนังสือพิมพ์ 420.- ตกลงราคา นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

10  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาปูองกันควบคุมก้าจัดปลวก 2,250.- ตกลงราคา บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ้ากัด 

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

10  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร  
 

6,000.- ตกลงราคา บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 1,500.- ตกลงราคา เอส. พี. เฟอร์นิเจอร์ เอส. พี. เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 7,971.50 ตกลงราคา บริษัท ขจรอิเล็กทรอนิกส์ จ้ากัด บริษัท ขจรอิเล็กทรอนิกส์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,200.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณ
หน้าวัดเจ็ดเนิน) ชุมชนย่อยท่ี 5 

204,000.- ตกลงราคา นางสาวน้้าฝน ดีหามแห นางสาวน้้าฝน ดีหามแห เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ บร 6383 1,000.- ตกลงราคา นายยืนยง นกแก้ว นายยืนยง นกแก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,196.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา 35,310.- ตกลงราคา พิกุลการไฟฟูา พิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าซ่อมแซมปั๊มน้้าระบบประปาหมู่บ้าน 9,650.- ตกลงราคา นายชลิต นีรพัฒนกุล นายชลิต นีรพัฒนกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มซัมเมอร์สขนาด 1.5 
HP) 

21,400.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,520.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 480.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,988.- ตกลงราคา บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์คเทคโนโล
ยี่ จ้ากัด 

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค
เทคโนโลยี่ จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

13  ก.ค. 61 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 12,670.- ตกลงราคา บริษัท โกมาท จ้ากัด บริษัท โกมาท จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าไม้กวาดอ่อน 
 

800.- ตกลงราคา นางสาวธารา วิชาจารย์ นางสาวธารา วิชาจารย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าวัสดุส้านักงาน 25,014.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าวัสดุการเกษตร 1,284.- ตกลงราคา บริษัท โกมาท จ้ากัด บริษัท โกมาท จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,410.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 2,915.75.- ตกลงราคา พิกุลการไฟฟูา พิกุลการไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ กย 8170 2,800.- ตกลงราคา นายนพดล มงคลธนวัฒน์ นายนพดล มงคลธนวัฒน์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูาย 1,584.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

23  ก.ค. 61 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 83,200.- ตกลงราคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟูา 450.- ตกลงราคา นายบรรดิษฐ์ วัลย์เปรียงเถาว์ นายบรรดิษฐ์ วัลย์เปรียงเถาว์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางท่ีช้ารุดเสียหาย
(บริเวณถนนสายหนองยายหมาด-บ้านแปลง)
หมู่ 11 

99,800.- ตกลงราคา นายเกรียงศักดิ์ ฉิมพลีกุล นายเกรียงศักดิ์ ฉิมพลีกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงรักษารถยนต์ กพ 1626 5,600.- ตกลงราคา ทีแม็กเซ็นเตอร์ ทีแม็กเซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์การเกษตร (มอเตอร์ไฟฟูาแบบ
แรงดัน 3 แรงม้า) 

12,840.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

24  ก.ค. 61 ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา(กล่องควบคุมป๊ัม) 4,280.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาแก้ไขกระแสไฟฟูาขัดข้องบริเวณ
ระบบ 

525.- ตกลงราคา การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ้าเภอเกาะจันทร์ การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ้าเภอเกาะ
จันทร์ 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,650.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 45,100.- ตกลงราคา ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ ร้าน ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เลื่อยโซ่ยนต์) 40,000.- ตกลงราคา บริษัทชลบุรีพัฒนายนต์ (1997) จ้ากัด บริษัทชลบุรีพัฒนายนต์ (1997) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าก๊าซหุงต้ม โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น 960.- ตกลงราคา นางเกษร จดแตง 
 

นางเกษร จดแตง 
 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าบรรจุน้้ายาเคมีดับเพลิงโครงการอบรม
อัคคีภัยเบื้องต้น 

16,000.- ตกลงราคา ร้านเนรมิตร ร้านเนรมิตร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าจ้างท้าปูายโครงการอบรมโครงการอบรม
อัคคีภัยเบื้องต้น 

450.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูาย 1,107.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้ากระเป๋าผ้าโครงการรณรงค์
สร้างจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ 

11,000.- ตกลงราคา นางสาวเรือนแก้ว ภักดีค้า นางสาวเรือนแก้ว ภักดีค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าวัสดุส้านักงาน โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ 

2,800.- ตกลงราคา หจก.อักษรสารดอทคอม หจก.อักษรสารดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 



 
 

วัน/เดือน/ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

24  ก.ค. 61 ค่าถัง  โครงการรณรงค์สร้างจิตส้านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมฯ 

5,500.- ตกลงราคา นางสาว จรรยา สีหไกร นางสาว จรรยา สีหไกร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าจัดซ้ือชุดผลิตภัณฑ์ล้างจานซักผ้า โครงการ
รณรงค์สร้างจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ 

10,000.- ตกลงราคา กลุ่มชุมชน 10 รักษ์โลก กลุ่มชุมชน 10 รักษ์โลก เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูาย โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ 

3,540.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ค่าจ้างเหมาล้างท้าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 

800.- ตกลงราคา นายชาญ โครตศรี นายชาญ โครตศรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 900.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,100.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

26  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

24  ก.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

 ยอดยกไป 1,158,351.75     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เทศบาลเมืองปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

1 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนท้าความสะอาด 
ประจ้าเดือน ก.ค. 61 

22,860.- ตกลงราคา บจก. เคแอลที คอร์ปอเรชั่น บจก. เคแอลที คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบ้ารุงรักษาสนาม
หญ้า ประจ้าเดือน ก.ค. 61 

12,700.- ตกลงราคา บจก. เคแอลที คอร์ปอเรชั่น บจก. เคแอลที คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

1 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนซ่อมแซมบ้ารุงและรักษา
ดูแลระบบประปา ประจ้าเดือน ก.ค. 61 

25,400.- ตกลงราคา บจก. เคแอลที คอร์ปอเรชั่น บจก. เคแอลที คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวันโครงการอบรมอัคคีภัยเบื้อต้น ปี 
2561 

20,000.- ตกลงราคา นางวาสนา  ศรีสมุทร นางวาสนา  ศรีสมุทร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายไวนิลโครงการปลูกต้นไม้
เนื่องในวันส้าคัญ 

432.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร โครงการปลูกต้นไม้เน่ือง
ในวันส้าคัญ 

5,328.60 ตกลงราคา ร้าน พิกุล การไฟฟูา ร้าน พิกุล การไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
โครงการปลูกต้นไม้เน่ืองในวันส้าคัญ 

2,550.- ตกลงราคา นางสุนีย์  แซ่ซ้ือ นางสุนีย์  แซ่ซ้ือ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือลูกพันธ์ปลานิล โครงการปลูกต้นไม้
เนื่องในวันส้าคัญ 

1,520.- ตกลงราคา นางสาวณัฐรดา  จ้ารูญ นางสาวณัฐรดา  จ้ารูญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,600.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,750.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 



7 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายไวนิล 1,562.92 ตกลงราคา นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาปูองกันควบคุมก้าจัดปลวก 2,250.- ตกลงราคา บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ้ากัด 

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร 6,000.- ตกลงราคา บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าหนังสือพิมพ์  400.- ตกลงราคา นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช นางสาวจีรนุช เหลืองสิริพาณิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 4,920.- ตกลงราคา หจก. อักษรสาร ดอทคอม หจก. อักษรสาร ดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจ้างจัดท้าพานดอกไม้ประดิษฐ์ 2,000.- ตกลงราคา นายนิวัฒน์  ลิ้มฮกเซ่ง นายนิวัฒน์  ลิ้มฮกเซ่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7. ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,550.- ตกลงราคา นางสาวจรรญา  สีหไกร นางสาวจรรญา  สีหไกร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,300.- ตกลงราคา นายมนตรี  วงษ์ผาบุตร นายมนตรี  วงษ์ผาบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ กย 8170 16,000.- ตกลงราคา ทีแม็กซ์  เซ็นเตอร์ ทีแม็กซ์  เซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) 5,200.- ตกลงราคา ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม 
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์ 

4,970.- ตกลงราคา นายสิทธิโชค  แซ่เตียว นายสิทธิโชค  แซ่เตียว เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง เต็น โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์ 

20,500.- ตกลงราคา นายสุมิต  ค้าสิม นายสุมิต  ค้าสิม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาเตรียมสนามแข่งขัน โครงการ
แข่งขันกีฬาฟุตบอล 

13,500.- ตกลงราคา นายสมเกียรติ  ค้าผิว นายสมเกียรติ  ค้าผิว เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าอาหารเครื่องดื่ม โครงการ
รณรงค์สร้างจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

14,250.- ตกลงราคา นางสุนทร  สุขสวัสด์ิ นางสุนทร  สุขสวัสด์ิ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมากลบเกลี่ยขยะ ประจ้าเดือน ก.ค. 
61 

40,000.- ตกลงราคา บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถังกรองน้้าระบบประปา 
ม.14 

1,500.- ตกลงราคา นายสนธยา  ภูษา นายสนธยา  ภูษา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาล้างใบพัดปั๊มซัมเมอร์ส ม.5, ม.10 8,000.- ตกลงราคา นายไพวรรณ  ผลดี นายไพวรรณ  ผลดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ (เปลี่ยนยาง) 12,000.- ตกลงราคา ทีแม็กซ์ เซ็นเตอร์ ทีแม็กซ์ เซ็นเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1,900.- ตกลงราคา นายประพล  สือเจริญ นายประพล  สือเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติ



ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 5,050.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 5,425.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

15 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

15 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพือ่การผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 8,100.- ตกลงราคา หจก. อักษรสาร ดอทคอม หจก. อักษรสาร ดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,720.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 5,268.- ตกลงราคา นางสาวนิศารัตน์  เสริมสุขจิระโชติ นางสาวนิศารัตน์  เสริมสุขจิระโชติ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูา 20,875.- ตกลงราคา ร้านพิกุล การไฟฟูา ร้านพิกุล การไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22 ส.ค. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงรถยนต์ กย 8170 3,486.70 ตกลงราคา บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ้ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายไวนิล 1,932.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์  เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์  เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายไวนิล 269.67 ตกลงราคา นายวีรพันธ์  เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์  เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22 ส.ค. 61 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ 

850.- ตกลงราคา นางไพวาลิน อุมา นางไพวาลิน อุมา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22 ส.ค. 61 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ 

675.- ตกลงราคา นางสาวพรรณพิไล  ยิ้มรูปเล็ก นางสาวพรรณพิไล  ยิ้มรูปเล็ก เปน็ผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,740.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,110.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 
โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคท่ีเกิด

1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 



จากยุงเป็นพาหนะ 

22 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 
โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคท่ีเกิด
จากยุงเป็นพาหนะ 

1,300.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22 ส.ค. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงรถบรรทุกขยะ 5,049.33 ตกลงราคา บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ้ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,050.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

22 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 6,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

29 ส.ค. 61 ค่ากรอบหลุยส์ พระบรมราชินีนาถ 1,600.- ตกลงราคา นายธนสร  คุณจักร นายธนสร  คุณจักร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

29 ส.ค. 61 ค่าเติมน้้ายาเคมีดับเพลิง 8,000.- ตกลงราคา ร้านเนรมิต ร้านเนรมิต เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

29 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 
โครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น 

2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

29 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

29 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,030.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

29 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 18,300.- ตกลงราคา เอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ เอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 42,400.- ตกลงราคา หจก.อักษรสาร ดอทคอม หจก.อักษรสาร ดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูายไวนิล โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาอาชีพเสริม 

675.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์  เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์  เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุท่ีใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพเสริม 

7,208.- ตกลงราคา นางสาวสุพิศยา  ปราณี นางสาวสุพิศยา  ปราณี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาอาชีพ 

4,250.- ตกลงราคา นางสาวสุพิศยา  ปราณี นางสาวสุพิศยา  ปราณี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง 2,100.- ตกลงราคา หจก.อักษรสาร ดอทคอม หจก.อักษรสาร ดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,100.- ตกลงราคา หจก.อักษรสาร ดอทคอม หจก.อักษรสาร ดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 



30 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,040.- ตกลงราคา หจก.อักษรสาร ดอทคอม หจก.อักษรสาร ดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,400.- ตกลงราคา หจก.อักษรสาร ดอทคอม หจก.อักษรสาร ดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 8,645.60 ตกลงราคา ร้านพิกุล การไฟฟูา ร้านพิกุล การไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงรถยนต์ ขพ 9847 2,000.- ตกลงราคา ทีแม็กซ์ เซ็นเตอร์ ทีแม็กซ์ เซ็นเตอร์ เป็นผูม้ีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาบริการเปลี่ยนสารกองน้้า และไส้ 3,950.- ตกลงราคา นายกฤษณ์  สุกสีดา นายกฤษณ์  สุกสีดา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาปูองกันควบคุมก้าจัดปลวก 2,250.- ตกลงราคา บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ้ากัด 

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,500.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,260.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 9,101.- ตกลงราคา หจก.อักษรสาร ดอทคอม หจก.อักษรสาร ดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,650.- ตกลงราคา หจก.อักษรสาร ดอทคอม หจก.อักษรสาร ดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงรถตัดหญ้าแบบเข็น 420.- ตกลงราคา นายสุลัย  อัศวไมตรี นายสุลัย  อัศวไมตรี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงรถจักรยานยนต์ 140.- ตกลงราคา นายบรรดิษฐ์  วัลย์เปรียงเถาว์ นายบรรดิษฐ์  วัลย์เปรียงเถาว์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงรถไถตัดหญ้า 700.- ตกลงราคา นายปรีชา  โยคณิต นายปรีชา  โยคณิต เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 6,260.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 6,990.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,160.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 41,751.40 ตกลงราคา ร้านพิกุล การไฟฟูา ร้านพิกุล การไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 5,666.- ตกลงราคา หจก.อักษรสาร ดอทคอม หจก.อักษรสาร ดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) 60,00.- ตกลงราคา ร้านสะแกกรัง – บ่อทองเซอร์วิส ร้านสะแกกรัง – บ่อทองเซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติ



ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจ้างเหมาล้างใบพัดปั๊มซัมเมอร์ส บ่อบาดาล 12,000.- ตกลงราคา นายไพวรรณ  ผลดี นายไพวรรณ  ผลดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ประปา) 98,942.90 ตกลงราคา ร้านพิกุล การไฟฟูา ร้านพิกุล การไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุอื่นท่ีใช้ในกิจการประปา 8,560.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุอื่นท่ีใช้ในกิจการประปา 39,590.- ตกลงราคา บริษัท ชลวรรษ 1994 จ้ากัด บริษัท ชลวรรษ 1994 จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

30 ส.ค. 61 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 81,320.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

 ยอดยกไป 813,078.90     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
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ตกลงซื้อ/จ้าง 

 
งานจัดซือ้/จดัจ้าง 

วงเงินประมาณ 

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

 
ผู้เสนอราคา 

 
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือก 

เหตผุลที่คดัเลือก 

โดยสังเขป 

3 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนท้าความสะอาด 
ประจ้าเดือน ก.ค. 61 

22,860.- ตกลงราคา บจก. เคแอลที คอร์ปอเรชั่น บจก. เคแอลที คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

3 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบ้ารุงรักษาสนาม
หญ้า ประจ้าเดือน ก.ค. 61 

12,700.- ตกลงราคา บจก. เคแอลที คอร์ปอเรชั่น บจก. เคแอลที คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

3 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนซ่อมแซมบ้ารุงและรักษา
ดูแลระบบประปา ประจ้าเดือน ก.ค. 61 

25,400.- ตกลงราคา บจก. เคแอลที คอร์ปอเรชั่น บจก. เคแอลที คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ก.ย. 61 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  24,500.- ตกลงราคา ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ ทีแอนด์พี คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ก.ย. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 3,430.- ตกลงราคา หจก.อักษรสาร ดอทคอม หจก.อักษรสาร ดอทคอม เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ก.ย. 61 ค่าทราบก้าจัดลูกน้้ายุง โครงการควบคุมปูองกัน
การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก 

87,500.- ตกลงราคา บริษัท ฟรีเด้น เมติคอล จ้ากัด บริษัท ฟรีเด้น เมติคอล จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 6,700.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,200.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ก.ย. 61 ค่าน้้ามันไฮดรอลิค  1,765.- ตกลงราคา ร้านพิกุล การไฟฟูา ร้านพิกุล การไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ก.ย. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ (วัคซีนปูองกันฯ) 39,000.- ตกลงราคา ร้านดวงเดือน ร้านดวงเดือน เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมากลบเกลี่ยขยะ ประจ้าเดือน ก.ค. 
61 

40,000.- ตกลงราคา บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ก.ย. 61 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ส.ค. 440.- ตกลงราคา นางสาวจีรนุช  เหลืองสิริพาณิช นางสาวจีรนุช  เหลืองสิริพาณิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องถ่าย 6,000.- ตกลงราคา บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,500.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 



7 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าตรายาง 880.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์  เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์  เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ก.ย. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงรถยนต์ กพ 1626 4,180.- ตกลงราคา นายยืนยง  นกแก้ว นายยืนยง  นกแก้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

7 ก.ย. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุอื่นท่ีใช้ในกิจการประปา 16,264.- ตกลงราคา บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ้ากัด บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าปูาย โครงการชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

432.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์  เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์  เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

12 ก.ย. 61 ค่าของสมนาคุณ โครงการชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

3,000.- ตกลงราคา นายธนสร  คุณจักร นายธนสร  คุณจักร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้้า คสล. 
บริเวณถนนสายสระตาพรหม-ทับบริบูรณ์ 
ชุมชนท่ี 3 

160,800.- ตกลงราคา นายเกรียงศักดิ์  ฉิมพลีกุล นายเกรียงศักดิ์  ฉิมพลีกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

13 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณ
ถนนสายสระตาพรหม-ทับบริบูรณ์ ช่วงท่ี 2 
ชุมชนท่ี 3 

494,800.- ตกลงราคา นายสุทิน  วันดี นายสุทิน  วันดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

17 ก.ย. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา 57,031.- ตกลงราคา ร้านพิกุล การไฟฟูา ร้านพิกุล การไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

17 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ้ารุงรถกระเช้า 12,800.- ตกลงราคา กาญจนศิริ กาญจนศิริ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

17 ก.ย. 61 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยาง) 47,000.- ตกลงราคา กาญจนศิริ กาญจนศิริ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

17 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการ
ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 

28,000.- ตกลงราคา บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทราน
สปอร์ต จ้ากัด 

บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

17 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

17 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

17 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาโครงการติดตั้งถังเชมเปญแบบหอ
สูง (บริเวณบ้านนายสมชาย บุญสุวรรณ) ชุมชน
ย่อยท่ี 6  

390,700.- ตกลงราคา นางสาวน้้าฝน ดีหามแห นางสาวน้้าฝน ดีหามแห เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

18 ก.ย. 61 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภาสมัน
สามัญ สมัยท่ี 3 วันท่ี 30 ส.ค. 61 

750.- ตกลงราคา นางสาวพรรณพิไล  ยิ้มรูปเล็ก นางสาวพรรณพิไล  ยิ้มรูปเล็ก เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกตอ้งตามเงื่อนไข 



18 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,500.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

18 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

18 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,500.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

18 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

18 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 
โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคท่ีเกิด
จากยุงเป็นพาหนะฯ 

1,300.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

19 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,340.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

19 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,910.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

19 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 7,010.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาปูองกันควบคุมก้าจัดปลวก 2,250.- ตกลงราคา บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 
จ้ากัด 

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดดิ้ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ้ากัด 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,640.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 ก.ย. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี โครงการ
รณรงค์สร้างจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

21,464.- ตกลงราคา นายกรกฎ  เนียมแกล้ว นายกรกฎ  เนียมแกล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 ก.ย. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในกิจการประปา 8,560.- ตกลงราคา ร้านพิกุล การไฟฟูา ร้านพิกุล การไฟฟูา เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

21 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านใหม่สันติสุข ช่วงท่ี 
2 ชุมชนย่อยท่ี 8 ) 

495,200.- ตกลงราคา หจก. สมบูรณ์ขอนแก่น หจก. สมบูรณ์ขอนแก่น เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 350.- ตกลงราคา นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล นายไพรินทร์ เลิศกิจเจริญผล เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดท้าตรายาง 760.- ตกลงราคา นายวีรพันธ์  เอกอักษราภรณ์ นายวีรพันธ์  เอกอักษราภรณ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,600.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 



25 ก.ย. 61 ค่าแบบพิมพ์ 424.- ตกลงราคา โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการ
ปกครอง 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการ
ปกครอง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25 ก.ย. 61 ค่าขนส่งแบบพิมพ์ 69.55 ตกลงราคา โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการ
ปกครอง 

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการ
ปกครอง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,360 ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนซ่อมบ้ารุงและดูแลระบบ
ประปา (กรณีก่อหน้ีผูกพัน) 

25,400.-  รายจ่ายค้างจ่าย รายจ่ายค้างจ่าย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลและบ้ารุงรักษาสนาม
หญ้าสวนหย่อม (กรณีก่อหน้ีผูกพัน) 

12,700.-  รายจ่ายค้างจ่าย รายจ่ายค้างจ่าย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25 ก.ย. 61 ค่าจัดซ้ือรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า (กรณีไม่ก่อหน้ี
ผูกพัน) 

2,800,000.-  รายจ่ายค้างจ่าย รายจ่ายค้างจ่าย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25 ก.ย. 61 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หญ้า (กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน) 

9,094,700.-  รายจ่ายค้างจ่าย รายจ่ายค้างจ่าย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25 ก.ย. 61 ค่าซ่อมบ้ารุงและปรับปรุงรถบรรทุกน้้า 81-
7014 (กรณีก่อหน้ีผูกพัน) 

414,730.-  รายจ่ายค้างจ่าย รายจ่ายค้างจ่าย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

25 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาเอกชนท้าความสะอาดอาคาร
ส้านักงาน (กรณีก่อหน้ีผูกพัน) 

22,860.-  รายจ่ายค้างจ่าย รายจ่ายค้างจ่าย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,200.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27 ก.ย. 61 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,400.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 2,900.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27 ก.ย. 61  ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บริเวณถนนสายปรกฟูา ซอย 5 ช่วงท่ี 2 
ชุมชนย่อยท่ี 7) 

490,000.- ตกลงราคา นายสุทิน  วันดี นายสุทิน  วันดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,500.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 5,000.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,700.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 3,377.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 



27 ก.ย. 61 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือการปรับสภาพแวดล้อม ฯ 

14,446.- ตกลงราคา นายมลตรี  วงษ์ผาบุตร นายมลตรี  วงษ์ผาบุตร เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 4,020.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 6,890.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 5,950.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

27 ก.ย. 61 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้้ามันดีเซล) 1,500.- ตกลงราคา โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต 

โครงการปั๊มน้้ามันกลุ่มออมทรัพย์
เพือ่การผลิต 

เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมากลบเกลี่ยขยะ ประจ้าเดือน ก.ย. 
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40,000.- ตกลงราคา บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด บริษัท ชวสิงห์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 ก.ย. 61 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หญ้า (กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน) 

5,242,000.-  รายจ่ายค้างจ่าย รายจ่ายค้างจ่าย เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 ก.ย. 61 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

1,550.- ตกลงราคา นางสาวพรรณพิไล  ยิ้มรูปเล็ก นางสาวพรรณพิไล  ยิ้มรูปเล็ก เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 ก.ย. 61 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ก.ย. 400.- ตกลงราคา นางสาวจีรนุช  เหลืองสิริพาณิช นางสาวจีรนุช  เหลืองสิริพาณิช เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

28 ก.ย. 61 ค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องถ่าย ประจ้าเดือน ก.ย. 
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6,000.- ตกลงราคา บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ้ากัด เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไข 

 ยอดรวม 20,235,072.55     
 
 
 
 
 
 
 
 

 


