
ล าดบั โครงการ/รายการ วงเงนิทีจ่ดัซ้ือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูท้ีไ่ด้รบัคดัเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีคุ่มสญัญา อปท./

(เลขทีส่ญัญา e-LAAS)

1 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 304,800.00 304,800.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั เคแอลที คอร์ปอเรช ั่น 

จ ากดั            304,800 บาท

บรษิทั เคแอลที คอร์ปอเรช ั่น 

จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 2/2562(CNTR-0003/62)

2 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั ชวสงิห์ จ ากดั 480,000

 บาท
บรษิทั ชวสงิห์ จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 1/2562(CNTR-0004/62)

3 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 274,320.00 274,320.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั เคแอลที คอร์ปอเรช ั่น 

จ ากดั            274,320 บาท

บรษิทั เคแอลที คอร์ปอเรช ั่น 

จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 2/2562(CNTR-0001/62)

4 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 152,400.00 152,400.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั เคแอลที คอร์ปอเรช ั่น 

จ ากดั          152,400 บาท

บรษิทั เคแอลที คอร์ปอเรช ั่น 

จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 2/2562(CNTR-0002/62)

5 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 5,175.46 5,175.46 เฉพาะเจาะจง
การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอ

เกาะจนัทร์     5,175.46 บาท

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคอ าเภอ

เกาะจนัทร์
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 2.1/2562(CNTR-0005/62)

6 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 7,750.00 7,750.00 เฉพาะเจาะจง รา้นกาญจนศริ ิ 7,750 บาท รา้นกาญจนศริิ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 7/2562(CNTR-0006/62)

7 วสัดคุอมพวิเตอร์ 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิทั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

เน็ตเวอร์ค เทคโนโลยี ่จ ากดั  

6,848 บาท

บรษิทั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

เน็ตเวอร์ค เทคโนโลยี ่จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 7/2562(CNTR-0007/62)

8

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั 

บรเิวณถนนสาย 3245-บา้น

นายประสทิธิ ์ชุมชนที ่4 หมูท่ี่

 4

499,800.00 499,800.00 เฉพาะเจาะจง
นายบญุยอด เเสงเเดง 499,800

 บาท
นายบญุยอด เเสงเเดง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 5/2562(CNTR-0008/62)

9

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั 

บรเิวณถนนสระตาพรหม-ทบั

บรบิรูณ์ ชว่ง 1 ชุมชนที ่3 

หมูท่ี ่3

438,000.00 438,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายบญุยอด เเสงเเดง 438,000

 บาท
นายบญุยอด เเสงเเดง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 6/2562(CNTR-0009/62)

10 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 17,900.00 17,900.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวน ้าฝน ดหีามเเห

17,900 บาท
นางสาวน ้าฝน ดหีามเเห เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 9/2562(CNTR-0010/62)

11 โครงการแขง่ขนักีฬา 9,720.00 9,720.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม 9,720 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 9/2562(CNTR-0012/62)

12 โครงการแขง่ขนักีฬา 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง
แฟช ั่น สปอร์ต โดยนายชยัวฒัน์

 ใจสถาพร     40,000 บาท

แฟช ั่น สปอร์ต โดยนายชยัวฒัน์

 ใจสถาพร
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 10/2562(CNTR-0011/62)

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนตลุาคม พ.ศ.2561



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ โครงการ/รายการ วงเงนิทีจ่ดัซ้ือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผูท้ีไ่ด้รบัคดัเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีคุ่มสญัญา อปท./

(เลขทีส่ญัญา e-LAAS)

1

โครงการขยายเขตทอ่เมน

ประปา บรเิวณถนนสาย 

3245-บา้นนายประสทิธิ ์

ชุมชนที ่4 หมูท่ี ่4

76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายเกรียงศกัดิ ์ฉิมพลีกุล         

76,000 บาท
นายเกรียงศกัดิ ์ฉิมพลีกุล เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 3/2562(CNTR-0017/62)

2

กอ่สรา้งถนน คสล.บรเิวณ

ถนนสายหนองมะนาว ซอย 5 

ชุมชนที ่10 หมูท่ี ่10

71,000.00 71,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายเกรียงศกัดิ ์ฉิมพลีกุล         

71,000 บาท
นายเกรียงศกัดิ ์ฉิมพลีกุล เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 4/2562(CNTR-0016/62)

3
คา่วสัดทุีใ่ชใ้นงานประปา 

(สารสม้กอ้น)
20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิทั ชลวรรษ 1994 จ ากดั      

20,865 บาท
บรษิทั ชลวรรษ 1994 จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 12/2562(CNTR-0015/62)

4

โครงการวางทอ่ระบายน ้า

จ านวน 2 จุด บรเิวณถนนสาย

บา้นใหมส่นัตสิขุ ชุมชนที ่8 

หมูท่ี ่8

132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร ยืนยง 132,000 บาท นายสมพร ยืนยง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 7/2562(CNTR-0013/62)

5

คา่จา้งเหมาโครงการปรบัปรุง

ถนนลูกรงั (บรเิวณถนนสาย

บา้นนายบญุชยั กงัเกษตร) 

หมูท่ี ่6 ต าบลเกาะจนัทร์

411,700.00 411,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร ยืนยง 411,700 บาท นายสมพร ยืนยง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 8/2562(CNTR-0014/62)

6 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั เอสพีเอ็น เทรดดิง้ แอนด์ 

เซอร์วสิ จ ากดั 27,000 บาท

บรษิทั เอสพีเอ็น เทรดดิง้ แอนด์

 เซอร์วสิ จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 1/2562(CNTR-0019/62)

7 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั พมิพ์ครุภณัฑ์ จ ากดั 72,000

 บาท
บรษิทั พมิพ์ครุภณัฑ์ จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 2/2562(CNTR-0020/62)

8
คา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน (กลอ่ง

เก็บเอกสาร)
13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง รา้นพกิุล การไฟฟ้า     13,910 บาท รา้นพกิุล การไฟฟ้า เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 13/2562(CNTR-0022/62)

9
คา่ซอ่มบ ารุงรกัษารถยนต์ 

ทะเบยีน กย 8170 ชบ
10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั

 10,300 บาท

บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 17/2562(CNTR-0023/62)

10 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญ โคตรศรี 14,400 บาท นายชาญ โคตรศรี เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 18/2562(CNTR-0024/62)

11 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 10,665.00 10,665.00 เฉพาะเจาะจง
นายวีรพนัธ์ เอกอกัษราภรณ์ 

10,665 บาท
นายวีรพนัธ์ เอกอกัษราภรณ์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 21/2562(CNTR-0021/62)

12

โครงการซอ่มแซมทอ่ระบาย

น ้าบรเิวณถนนสายไรเ่กตุ

แกว้-หนองไมแ้กน่ ชุมชนที ่5

 หมูท่ี ่5

102,700.00 102,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร ยืนยง 102,700 บาท นายสมพร ยืนยง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 9/2562(CNTR-0025/62)

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2561

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ



แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2561

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ

13

โครงการวางทอ่ระบายน ้า 

บรเิวณถนนสาย 3245-บา้น

นายประสทิธิ ์ชุมชนที ่4 หมูท่ี ่4

105,900.00 105,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร ยืนยง 105,900 บาท นายสมพร ยืนยง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 10/2562(CNTR-0026/62)

14 โครงการแขง่ขนักีฬา 50,555.00 50,555.00 เฉพาะเจาะจง
นายวีรพนัธ์ เอกอกัษราภรณ์     

50,555 บาท
นายวีรพนัธ์ เอกอกัษราภรณ์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 24/2562(CNTR-0029/62)

15

คา่ซอ่มบ ารุงเครือ่งปริน้เตอร์ 

หมายเลขครุภณัฑ์ 

416-59-0148

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง
รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์         

7,062 บาท
รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 28/2562(CNTR-0028/62)

16
คา่วสัดกุอ่สรา้งทีใ่ชใ้นกจิการ

ประปา
38,070.60 38,070.60 เฉพาะเจาะจง รา้นพกิุล การไฟฟ้า 38,070.60 บาท รา้นพกิุล การไฟฟ้า เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 15/2562(CNTR-0032/62)

17
คา่จา้งเหมาซอ่มบ ารุงรกัษา

และซอ่มแซมกลอ้วงจรปิด
5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง

รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์         

5,500 บาท
รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 29/2562(CNTR-0030/62)

18
คา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน (กลอ่ง

เก็บเอกสาร)
6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง รา้นพกิุล การไฟฟ้า 6,955 บาท รา้นพกิุล การไฟฟ้า เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 24/2562(CNTR-0031/62)



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ โครงการ/รายการ วงเงนิทีจ่ดัซ้ือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผูท้ีไ่ด้รบัคดัเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีคุ่มสญัญา อปท./

(เลขทีส่ญัญา e-LAAS)

1
โครงการอบรมผูป้ระกอบการ

ดา้นสขุาภบิาลอาหาร
5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเรือนแกว้ ภกัดคี า 5,500 บาท นางสาวเรือนแกว้ ภกัดคี า เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 44/2562(CNTR-0033/62)

2
โครงการอบรมผูป้ระกอบการ

ดา้นสขุาภบิาลอาหาร
19,501.75 19,501.75 เฉพาะเจาะจง

หา้งหุน้สว่นจ ากดั สมนึกเภสชั 

19,501.75 บาท
หา้งหุน้สว่นจ ากดั สมนึกเภสชั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 20/2562(CNTR-0034/62)

3 คา่อาหารเสรมิ (นม) 199,768.80 199,768.80 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากดั   

199,768.80 บาท
สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 1/2562(CNTR-0035/62)

4
โครงการจดังานประเพณีลอย

กระทงบา้นสตัตพรหม
20,425.00 20,425.00 เฉพาะเจาะจง

นายวีรพนัธ์ เอกอกัษราภรณ์       

20,425 บาท
นายวีรพนัธ์ เอกอกัษราภรณ์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 30/2562(CNTR-0042/62)

5
โครงการจดังานประเพณีลอย

กระทงบา้นสตัตพรหม
19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี คมัภรีชิยา 19,600 บาท นางเพ็ญศรี คมัภรีชิยา เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 34/2562(CNTR-0040/62)

6
โครงการจดังานประเพณีลอย

กระทงบา้นสตัตพรหม
22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพาสกร โสมศรี 22,500 บาท นายพาสกร โสมศรี เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 36/2562(CNTR-0038/62)

7
โครงการจดังานประเพณีลอย

กระทงบา้นสตัตพรหม
16,650.00 16,650.00 เฉพาะเจาะจง นายศริพิร พงษ์เถือ่น 16,650 บาท นายศริพิร พงษ์เถือ่น เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 37/2562(CNTR-0039/62)

8

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั

บรเิวณถนนสาย3245-หนองยาง

บน ชุมชนที ่4 หมูท่ี ่4

413,000.00 413,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายศกัดิส์มัพนัธ์ เหลืองสริพิาณิช 

413,000 บาท
นายศกัดิส์มัพนัธ์ เหลืองสริพิาณิช เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 11/2562(CNTR-0036/62)

9

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั

บรเิวณถนนสายไรเ่กตแุกว้-

หนองไมแ้กน่ ชุมชนที ่5 หมูท่ี ่5

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายศกัดิส์มัพนัธ์ เหลืองสริพิาณิช 

250,000 บาท
นายศกัดิส์มัพนัธ์ เหลืองสริพิาณิช เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 12/2562(CNTR-0037/62)

10
โครงการจดังานประเพณีลอย

กระทงบา้นสตัตพรหม
11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนิภาพร เอีย่มเฟ้ียม 11,600 บาท นายนิภาพร เอีย่มเฟ้ียม เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 33/2562(CNTR-0041/62)

11 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชยั สนวตัร 18,200 บาท นายธงชยั สนวตัร เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 48/2562(CNTR-0043/62)

12
โครงการอบรมผูป้ระกอบการ

ดา้นสขุาภบิาลอาหาร
6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถาวร  จติศลิป์ 6,250 บาท นางสาวถาวร  จติศลิป์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 38/2562(CNTR-0049/62)

13

คา่จา้งเหมาซอ่มแซม

ถนนลาดยางทีช่ ารุดเสยีหาย 

(บรเิวณถนนสายปรกฟ้า ซอย4)

 หมูท่ี ่7 ต.เกาะจนัทร์

19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสกล คณุสมบตั ิ19,600 บาท นายสกล คณุสมบตัิ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 49/2562(CNTR-0050/62)

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2561

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ



แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2561

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ

14

คา่จดัซ้ือทอ่ดดูน ้าแบบพลาสตกิ 

พ้อมขอ้ตอ่และหวักะโหลกดดูน ้า

แบบกรองผง

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเนรมติร 22,500 บาท รา้นเนรมติร เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 28/2562(CNTR-0045/62)

15

คา่จดัซ้ือกรวยจราจรสสีม้ ตดิ

แถบสะทอ้นแสงขาว พรอ้มตดิ

ชือ่หน่วยงาน จ านวน 30 อนั

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเนรมติร 24,000 บาท รา้นเนรมติร เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 29/2562(CNTR-0044/62)

16 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประสทิธิ ์จงจดั 24,000 บาท นายประสทิธิ ์จงจดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 57/2562(CNTR-0046/62)

17
คา่ซอ่มแซมเครือ่งปรบัอากาศ 

โดยท าการซอ่มคอมเพรสเซอร์
16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญ โคตรศรี 16,000 บาท นายชาญ โคตรศรี เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 58/2562(CNTR-0047/62)

18
คา่ซอ่มบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน ขอ

 6475
5,347.86 5,347.86 เฉพาะเจาะจง

บรษิทั  มติซู  บเีอ็นที  จ ากดั      

5,347.86 บาท
บรษิทั  มติซู  บเีอ็นที  จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 59/2562(CNTR-0048/62)

19

โครงการวางทอ่ระบายน ้าบรเิวณ

ถนนสายปรกฟ้า-หนองหอย 

ชุมชนที ่7 หมูท่ี ่7

57,900.00 57,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร ยืนยง 57,900 บาท นายสมพร ยืนยง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 40/2562(CNTR-0051/62)

20

โครงการวางทอ่ระบายน ้า ถนน

สายหนองยางบน-ไรเ่กตแุกว้ 

ชุมชนที ่5 หมูท่ี ่5

67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร ยืนยง 67,000 บาท นายสมพร ยืนยง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 41/2562(CNTR-0052/62)

21 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 92,488.00 92,488.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระ มรกต 92,488 บาท นายวีระ มรกต เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 42/2562(CNTR-0053/62)

22 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชาญ โคตรศรี 6,800 บาท นายชาญ โคตรศรี เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 65/2562(CNTR-0054/62)



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ โครงการ/รายการ
วงเงนิทีจ่ดัซ้ือหรือจดั

จ้าง
ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผูท้ีไ่ด้รบัคดัเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือ
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีคุ่มสญัญา อปท./

(เลขทีส่ญัญา e-LAAS)

1 โครงการแขง่ขนักีฬา 6,790.00 6,790.00 เฉพาะเจาะจง นายสทิธโิชค แซเ่ตยีว6,790 บาท นายสทิธโิชค แซเ่ตยีว เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 23/2562(CNTR-0055/62)

2 โครงการแขง่ขนักีฬา 18,300.00 18,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมุติ ค าสมิ 18,300 บาท นายสมุติ ค าสมิ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 22/2562(CNTR-0056/62)

3 วสัดสุ านกังาน 13,565.00 13,565.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร ดอทคอม 

13,565 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 32/2562(CNTR-0057/62)

4 วสัดคุอมพวิเตอร์ 28,350.00 28,350.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร ดอทคอม 

28,350 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 33/2562(CNTR-0058/62)

5 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 14,450.00 14,450.00 เฉพาะเจาะจง รา้นกาญจนศริ ิ14,450 บาท รา้นกาญจนศริิ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 67/2562(CNTR-0059/62)

6 วสัดคุอมพวิเตอร์ 11,910.00 11,910.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร ดอทคอม 

11,910 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 34/2562(CNTR-0060/62)

7 วสัดสุ านกังาน 12,396.00 12,396.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร ดอทคอม 

12,396 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 35/2562(CNTR-0061/62)

8 วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นเนรมติร 46,000 บาท รา้นเนรมติร เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 38/2562(CNTR-0062/62)

9 คา่อาหารเสรมิ (นม) 163,447.20 163,447.20 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากดั  163,447.20

 บาท
สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 1/2562(CNTR-0063/62)

10 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวรรณ  ผลด ี8,000 บาท นายไพวรรณ  ผลดี เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 68/2562(CNTR-0064/62)

11 วสัดสุ านกังาน 25,720.00 25,720.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร ดอทคอม  

25,720 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 37/2562(CNTR-0068/62)

12
สง่เสรมิกจิกรรมนนัทนาการเด็กและ

เยาวชน
7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมุติ ค าสมิ 7,000 บาท นายสมุติ ค าสมิ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 72/2562(CNTR-0067/62)

13
สง่เสรมิกจิกรรมนนัทนาการเด็กและ

เยาวชน
50,820.00 50,820.00 เฉพาะเจาะจง

นายสาวติร  แกน่กะบนิท์           50,820 

บาท
นายสาวติร  แกน่กะบนิท์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 73/2562(CNTR-0065/62)

14
สง่เสรมิกจิกรรมนนัทนาการเด็กและ

เยาวชน
14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางบษุบา จนิตรนิ 14,000 บาท นางบษุบา จนิตรนิ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 74/2562(CNTR-0066/62)

15

โครงการซอ่มแซมไหลท่างถนนลูกรงั 

บรเิวณถนนสาย 3245-หนองยางบน 

ชุมชนที ่4 หมูท่ี ่4

62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายศกัดิส์มัพนัธ์ เหลืองสริพิาณิช 62,000

 บาท

นายศกัดิส์มัพนัธ์ เหลืองสริิ

พาณิช
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 66/2562(CNTR-0069/62)

16 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 17,130.00 17,130.00 เฉพาะเจาะจง รา้นกาญจนศริ ิ17,130 บาท รา้นกาญจนศริิ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 78/2562(CNTR-0070/62)

17

โครงการปรบัปรุงถนนลูกรงับรเิวณ

ถนนสายประชารว่มใจ 2 ชุมชนที ่2 

หมูท่ี ่2

185,000.00 185,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนุทร ราศรีจนัทร์ 185,000 บาท นายสนุทร ราศรีจนัทร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 13/2562(CNTR-0071/62)

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนมกราคม พ.ศ.2562

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ



แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนมกราคม พ.ศ.2562

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ

18 คา่จดัซ้ือวสัดอุืน่ทีใ่ชใ้นกจิการประปา 66,661.00 66,661.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั ชลวรรษ 1994 จ ากดั       66,661

 บาท
บรษิทั ชลวรรษ 1994 จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 42/2562(CNTR-0077/62)

19 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 49,417.95 49,417.95 เฉพาะเจาะจง รา้นพกิุล การไฟฟ้า 49,417.95 บาท รา้นพกิุล การไฟฟ้า เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 43/2562(CNTR-0074/62)

20 วสัดอุืน่ 40,927.50 40,927.50 เฉพาะเจาะจง รา้นพกิุล การไฟฟ้า 40,927.50 บาท รา้นพกิุล การไฟฟ้า เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 44/2562(CNTR-0075/62)

21
คา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้งทีใ่ชใ้นกจิการ

ประปา
64,799.20 64,799.20 เฉพาะเจาะจง รา้นพกิุล การไฟฟ้า 64,799.20 บาท รา้นพกิุล การไฟฟ้า เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 45/2562(CNTR-0076/62)

22

คา่จา้งเหมาโครงการขดุเจาะบอ่บาดาล

 พรอ้มเชือ่มตอ่ทอ่น ้าเขา้ระบบประปา 

(บรเิวณสายภายในหมูบ่า้น) ชุมชน

ยอ่ยที ่5 

222,000.00 222,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน ้าฝน ดหีามเเห 222,000 บาท นางสาวน ้าฝน ดหีามเเห เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 14/2562(CNTR-0073/62)

23 จดัซ้ือรถแทรกเตอร์ตดัหญา้ 2,792,000.00 2,792,000.00 ประกวดราคา บรษิทั ยูโรเเทรค จ ากดั 2,792,000 บาท บรษิทั ยูโรเเทรค จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 1/2562(CNTR-0078/62)

24

มอเตอร์ไฟฟ้าแบบแรงดนัขนาด 3 

แรงมา้, มอเตอร์ไฟฟ้าแบบแรงดนั

ขนาด 5 แรงมา้

56,175.00 56,175.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั กมัพลการชา่ง (1980) จ ากดั 

56,175 บาท

บรษิทั กมัพลการชา่ง (1980)

 จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 47/2562(CNTR-0080/62)



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ โครงการ/รายการ วงเงนิทีจ่ดัซ้ือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง
รายชือ่ผูเ้สนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไ้ด้รบัคดัเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีคุ่มสญัญา อปท./

(เลขทีส่ญัญา e-LAAS)

1 คา่อาหารเสรมิ (นม) 190,688.40 190,688.40 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากดั 

190,688.40 บาท
สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 1/2562(CNTR-0084/62)

2

โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก รหสัทาง

หลวงทอ้งถิน่ ชบ.ถ. 44-008

 สายบรเิวณถนนสายหน้า

ตลาดปรกฟ้า หมูท่ี ่7 ต าบล

เกาะจนัทร์

4,040,000.00 4,040,000.00 ประกวดราคา
บรษิทั สงวนการโยธา (1996) 

จ ากดั 4,040,000 บาท

บรษิทั สงวนการโยธา (1996) 

จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 15/2562(CNTR-0082/62)

3

โครงการรณรงค์ป้องกนัและ

ควบคมุโรคทีเ่กดิจากยุงเป็น

พาหะน าโรคเชงิรุกแบบ

บรูณาการ

115,436.00 115,436.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั  ฟรีเดน้ เมดคิอล จ ากดั 

115,436 บาท
บรษิทั  ฟรีเดน้ เมดคิอล จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 51/2562(CNTR-0086/62)

4

โครงการรณรงค์ป้องกนัและ

ควบคมุโรคทีเ่กดิจากยุงเป็น

พาหะน าโรคเชงิรุกแบบ

บรูณาการ

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวถาวร  จติศลิป์     7,500

 บาท
นางสาวถาวร  จติศลิป์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 84/2562(CNTR-0085/62)

5
คา่ซอ่มบ ารุงรกัษารถยนต์ 

ทะเบยีน กย 8170 
14,250.00 14,250.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากดั 14,250 บาท

บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 93/2562(CNTR-0083/62)

6

โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายน ้า

 บรเิวณถนนสายบา้นนาย

สทุธ-ิบา้นนายนาค ชุมชนที ่

13 หมูท่ี ่13

284,000.00 284,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสนุทร ราศรีจนัทร์ 284,000

 บาท
นายสนุทร ราศรีจนัทร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 16/2562(CNTR-0081/62)

7

โครงการรณรงค์ป้องกนัและ

ควบคมุโรคทีเ่กดิจากยุงเป็น

พาหะน าโรคเชงิรุกแบบ

บรูณาการ

5,855.00 5,855.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม 5,855 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 50/2562(CNTR-0087/62)

8
เครือ่งพมิพ์ Multifunction 

แบบฉีดหมกึ (inkjet)
7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง

รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ 

7,100 บาท
รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 52/2562(CNTR-0089/62)

9
คา่จา้งเหมาซอ่มรถแทร็คเตอร์

 ทะเบยีน ตค 5013
21,670.00 21,670.00 เฉพาะเจาะจง

นายวุฒศิกัดิ ์ ปญัญาสริทิรพัย์ 

21,670 บาท
นายวุฒศิกัดิ ์ ปญัญาสริทิรพัย์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 82/2562(CNTR-0091/62)

10 คา่ใบเสร็จคา่น ้าประปา 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง
รา้น พี แอนด์ เอ็ม เซอร์วสิ 

70,620 บาท
รา้น พี แอนด์ เอ็ม เซอร์วสิ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 49/2562(CNTR-0092/62)

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2562

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ



แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2562

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ

11
คา่ซอ่มบ ารุงปั๊มระบบประปา

หมูบ่า้น จ านวน 12 ตวั
22,430.00 22,430.00 เฉพาะเจาะจง

นายชลติ  นีรพฒันกุล   22,430 

บาท
นายชลติ  นีรพฒันกุล เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 88/2562(CNTR-0090/62)

12

โครงการวางทอ่ระบายน ้า

บรเิวณถนนสายประชารว่มใจ

 2 ชุมชนที ่2 หมูท่ี ่2

57,900.00 57,900.00 เฉพาะเจาะจง
นายสนุทร ราศรีจนัทร์ 57,900 

บาท
นายสนุทร ราศรีจนัทร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 79/2562(CNTR-0093/62)

13

โครงการวางทอ่ระบายน ้า

สายหลงัวดัหนองชุมเห็ด 

ชุมชนที ่2 หมูท่ี ่2

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสนุทร ราศรีจนัทร์ 66,000 

บาท
นายสนุทร ราศรีจนัทร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 80/2562(CNTR-0094/62)

14

คา่จา้งเหมาซอ่มบ ารุงระบบ

ประปาหมูบ่า้น จ านวน 3 

รายการ

66,200.00 66,200.00 เฉพาะเจาะจง
นายสรุศกัดิ ์ บณัฑติจีน 66,200

 บาท
นายสรุศกัดิ ์ บณัฑติจีน เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 94/2562(CNTR-0097/62)

15 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายไพวรรณ  ผลด ี      16,000

 บาท
นายไพวรรณ  ผลดี เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 96/2562(CNTR-0095/62)

16 วสัดคุอมพวิเตอร์ 19,985.00 19,985.00 เฉพาะเจาะจง
รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ 

19,985 บาท
รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 58/2562(CNTR-0098/62)

17 วสัดสุ านกังาน 6,870.00 6,870.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม 6,870 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 55/2562(CNTR-0100/62)

18 วสัดคุอมพวิเตอร์ 14,180.00 14,180.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม 14,180 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 56/2562(CNTR-0101/62)

19
คา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน (มา่น

ปรบัแสง)
22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง

รา้นควอลติีเ้ฮา้ส์ พทัยา 22,000 

บาท
รา้นควอลติีเ้ฮา้ส์ พทัยา เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 63/2562(CNTR-0099/62)



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ โครงการ/รายการ
วงเงนิทีจ่ดัซ้ือหรือจดั

จ้าง
ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูท้ีไ่ด้รบัคดัเลือกและราคาที่

เสนอ

เหตุผลทีไ่ด้รบัคดัเลือกโดย

สรุป

เลขทีคุ่มสญัญา อปท./

(เลขทีส่ญัญา e-LAAS)

1

โครงการรณรงค์ป้องกนัและ

ควบคมุโรคเอดส์และ

เพศสมัพนัธ์กอ่นวยัอนัควรแก่

เยาวชนและแกนน าชุมชน

29,750.00 29,750.00 เฉพาะเจาะจง
นางวาสนา ศรีสมทุร 29,750 

บาท
นางวาสนา ศรีสมทุร เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 95/2562(CNTR-0103/62)

2
โครงการรณรงค์สรา้ง

จติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเรือนแกว้ ภกัดคี า 

11,000 บาท
นางสาวเรือนแกว้ ภกัดคี า เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 99/2562(CNTR-0105/62)

3
โครงการรณรงค์สรา้ง

จติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายประเดมิชยั  ปลอ้งตน้ 

12,500 บาท
นายประเดมิชยั  ปลอ้งตน้ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 100/2562(CNTR-0106/62)

4
โครงการรณรงค์สรา้ง

จติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง

กลุม่ชุม 10 รกัษ์โลก 15,000 

บาท
กลุม่ชุม 10 รกัษ์โลก เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 60/2562(CNTR-0107/62)

5
โครงการรณรงค์สรา้ง

จติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
13,750.00 13,750.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวถาวร  จติศลิป์ 13,750

 บาท
นางสาวถาวร  จติศลิป์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 105/2562(CNTR-0108/62)

6

โครงการรณรงค์ป้องกนัและ

ควบคมุโรคเอดส์และ

เพศสมัพนัธ์กอ่นวยัอนัควรแก่

เยาวชนและแกนน าชุมชน

11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวเรือนแกว้ ภกัดคี า 

11,900 บาท
นางสาวเรือนแกว้ ภกัดคี า เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 92/2562(CNTR-0102/62)

7
โครงการรณรงค์สรา้ง

จติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
16,313.00 16,313.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิทั  ฟรีเดน้ เมดคิอล จ ากดั 

16,313 บาท
บรษิทั  ฟรีเดน้ เมดคิอล จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 59/2562(CNTR-0116/62)

8 วสัดงุานบา้นงานครวั 13,133.00 13,133.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั  ฟรีเดน้ เมดคิอล จ ากดั 

13,133 บาท
บรษิทั  ฟรีเดน้ เมดคิอล จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 61/2562(CNTR-0113/62)

9 วสัดคุอมพวิเตอร์ 13,696.00 13,696.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิทั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

เน็ตเวอร์ค เทคโนโลยี ่จ ากดั 

13,696 บาท

บรษิทั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

เน็ตเวอร์ค เทคโนโลยี ่จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 64/2562(CNTR-0111/62)

10
คา่ซอ่มบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน

 กพ 1626
6,330.00 6,330.00 เฉพาะเจาะจง

นายยืนยง  นกแกว้      6,330 

บาท
นายยืนยง  นกแกว้ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 109/2562(CNTR-0110/62)

11

คา่จดัซ้ือวสัดอุืน่ทีใ่ชใ้น

กจิการประปา (สารสม้ และ

คลอรีน)

67,945.00 67,945.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั ชลวรรษ 1994 จ ากดั 

67,945 บาท
บรษิทั ชลวรรษ 1994 จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 67/2562(CNTR-0115/62)

12

คา่จา้งเหมาซอ่ม

เครือ่งปรบัอากาศ โดยการ

ซอ่มบ ารุงคอมเพรสเซอร์ 

ขนาด 30000 BTU

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายชาญ โคตรศรี      16,000

 บาท
นายชาญ โคตรศรี เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 110/2562(CNTR-0109/62)

13 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 11,050.00 11,050.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากดั 11,050 บาท

บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 115/2562(CNTR-0114/62)

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ.2562

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ



แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ.2562

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ

14
คา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง (ยางมะ

ตอยส าเร็จรูป)
55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง

ภวูเดช  จติตศิกัดิ ์      55,000

 บาท
ภวูเดช  จติตศิกัดิ ์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 71/2562(CNTR-0112/62)

15

โครงการวางทอ่เมนประปา

พรอ้มตดิต ัง้ระบบสง่น ้าดบิ 

บรเิวณสระเก็บน ้าสระตา

พรหม ชุมชนที ่3 หมูท่ี ่3

261,800.00 261,800.00 เฉพาะเจาะจง
นายอนิรุตน์ บูท่อง     261,800

 บาท
นายอนิรุตน์ บูท่อง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 17/2562(CNTR-0117/62)

16

โครงการซอ่มเเซมถนนลูกรงั

กลบเกลีย่หลุมบอ่ (บรเิวณ

ถนนสายภายในหมูบ่า้น) หมูท่ี่

 5

184,000.00 184,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมพงษ์ หอมดง 184,000

 บาท
นายสมพงษ์ หอมดง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 18/2562(CNTR-0118/62)

17

คา่จา้งเหมาโครงการซอ่ม

เเซมถนนลูกรงักลบเกลีย่หลุม

บอ่ (บรเิวณถนนสายภายใน

หมูบ่า้น) หมูท่ี ่4

180,900.00 180,900.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมพงษ์ หอมดง 180,900

 บาท
นายสมพงษ์ หอมดง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 19/2562(CNTR-0119/62)

18

โครงการกอ่สรา้งถนนลูกรงั

สายบา้นนายสทุธ-ิบา้นนาย

นาค ชุมชนที ่13 หมูท่ี ่13

487,600.00 487,600.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมพงษ์ หอมดง 487,600

 บาท
นายสมพงษ์ หอมดง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 20/2562(CNTR-0120/62)

19 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 18,478.90 18,478.90 เฉพาะเจาะจง
รา้นรว่มคดิ การคา้ 18,478.90

 บาท
รา้นรว่มคดิ การคา้ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 120/2562(CNTR-0122/62)

20 วสัดคุอมพวิเตอร์ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม 33,000 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 78/2562(CNTR-0121/62)

21 วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง
รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ 

5,400 บาท
รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 80/2562(CNTR-0123/62)

22

โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบาย

น ้าบรเิวณถนนสายทางเขา้

ประปาหนองบอน ชุมชนที ่9

 หมูท่ี ่9

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสนุทร ราศรีจนัทร์ 36,000

 บาท
นายสนุทร ราศรีจนัทร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 114/2562(CNTR-0124/62)



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ โครงการ/รายการ
วงเงนิทีจ่ดัซ้ือหรือจดั

จ้าง
ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่ผูเ้สนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูท้ีไ่ด้รบัคดัเลือกและราคาที่

เสนอ

เหตุผลทีไ่ด้รบัคดัเลือกโดย

สรุป

เลขทีคุ่มสญัญา อปท./

(เลขทีส่ญัญา e-LAAS)

1

โครงการรณรงค์ป้องกนัและ

ควบคมุโรคเอดส์และ

เพศสมัพนัธ์กอ่นวยัอนัควรแก่

เยาวชนและแกนน าชุมชน

29,750.00 29,750.00 เฉพาะเจาะจง
นางวาสนา ศรีสมทุร 29,750 

บาท
นางวาสนา ศรีสมทุร เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 95/2562(CNTR-0103/62)

2
โครงการรณรงค์สรา้ง

จติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวเรือนแกว้ ภกัดคี า 

11,000 บาท
นางสาวเรือนแกว้ ภกัดคี า เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 99/2562(CNTR-0105/62)

3
โครงการรณรงค์สรา้ง

จติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง

นายประเดมิชยั  ปลอ้งตน้ 

12,500 บาท
นายประเดมิชยั  ปลอ้งตน้ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 100/2562(CNTR-0106/62)

4
โครงการรณรงค์สรา้ง

จติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง

กลุม่ชุม 10 รกัษ์โลก 15,000 

บาท
กลุม่ชุม 10 รกัษ์โลก เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 60/2562(CNTR-0107/62)

5
โครงการรณรงค์สรา้ง

จติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
13,750.00 13,750.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวถาวร  จติศลิป์ 13,750

 บาท
นางสาวถาวร  จติศลิป์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 105/2562(CNTR-0108/62)

6

โครงการรณรงค์ป้องกนัและ

ควบคมุโรคเอดส์และ

เพศสมัพนัธ์กอ่นวยัอนัควรแก่

เยาวชนและแกนน าชุมชน

11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวเรือนแกว้ ภกัดคี า 

11,900 บาท
นางสาวเรือนแกว้ ภกัดคี า เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 92/2562(CNTR-0102/62)

7
โครงการรณรงค์สรา้ง

จติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม
16,313.00 16,313.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิทั  ฟรีเดน้ เมดคิอล จ ากดั 

16,313 บาท
บรษิทั  ฟรีเดน้ เมดคิอล จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 59/2562(CNTR-0116/62)

8 วสัดงุานบา้นงานครวั 13,133.00 13,133.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั  ฟรีเดน้ เมดคิอล จ ากดั 

13,133 บาท
บรษิทั  ฟรีเดน้ เมดคิอล จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 61/2562(CNTR-0113/62)

9 วสัดคุอมพวิเตอร์ 13,696.00 13,696.00 เฉพาะเจาะจง

บรษิทั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

เน็ตเวอร์ค เทคโนโลยี ่จ ากดั 

13,696 บาท

บรษิทั เอ็นเตอร์ไพรส์ 

เน็ตเวอร์ค เทคโนโลยี ่จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 64/2562(CNTR-0111/62)

10
คา่ซอ่มบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน

 กพ 1626
6,330.00 6,330.00 เฉพาะเจาะจง

นายยืนยง  นกแกว้      6,330 

บาท
นายยืนยง  นกแกว้ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 109/2562(CNTR-0110/62)

11

คา่จดัซ้ือวสัดอุืน่ทีใ่ชใ้น

กจิการประปา (สารสม้ และ

คลอรีน)

67,945.00 67,945.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั ชลวรรษ 1994 จ ากดั 

67,945 บาท
บรษิทั ชลวรรษ 1994 จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 67/2562(CNTR-0115/62)

12

คา่จา้งเหมาซอ่ม

เครือ่งปรบัอากาศ โดยการ

ซอ่มบ ารุงคอมเพรสเซอร์ 

ขนาด 30000 BTU

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายชาญ โคตรศรี      16,000

 บาท
นายชาญ โคตรศรี เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 110/2562(CNTR-0109/62)

13 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 11,050.00 11,050.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากดั 11,050 บาท

บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 115/2562(CNTR-0114/62)

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ.2562

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ



แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนมนีาคม พ.ศ.2562

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ

14
คา่จดัซ้ือวสัดกุอ่สรา้ง (ยางมะ

ตอยส าเร็จรูป)
55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง

ภวูเดช  จติตศิกัดิ ์      55,000

 บาท
ภวูเดช  จติตศิกัดิ ์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 71/2562(CNTR-0112/62)

15

โครงการวางทอ่เมนประปา

พรอ้มตดิต ัง้ระบบสง่น ้าดบิ 

บรเิวณสระเก็บน ้าสระตา

พรหม ชุมชนที ่3 หมูท่ี ่3

261,800.00 261,800.00 เฉพาะเจาะจง
นายอนิรุตน์ บูท่อง     261,800

 บาท
นายอนิรุตน์ บูท่อง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 17/2562(CNTR-0117/62)

16

โครงการซอ่มเเซมถนนลูกรงั

กลบเกลีย่หลุมบอ่ (บรเิวณ

ถนนสายภายในหมูบ่า้น) หมูท่ี่

 5

184,000.00 184,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมพงษ์ หอมดง 184,000

 บาท
นายสมพงษ์ หอมดง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 18/2562(CNTR-0118/62)

17

คา่จา้งเหมาโครงการซอ่ม

เเซมถนนลูกรงักลบเกลีย่หลุม

บอ่ (บรเิวณถนนสายภายใน

หมูบ่า้น) หมูท่ี ่4

180,900.00 180,900.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมพงษ์ หอมดง 180,900

 บาท
นายสมพงษ์ หอมดง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 19/2562(CNTR-0119/62)

18

โครงการกอ่สรา้งถนนลูกรงั

สายบา้นนายสทุธ-ิบา้นนาย

นาค ชุมชนที ่13 หมูท่ี ่13

487,600.00 487,600.00 เฉพาะเจาะจง
นายสมพงษ์ หอมดง 487,600

 บาท
นายสมพงษ์ หอมดง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 20/2562(CNTR-0120/62)

19 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 18,478.90 18,478.90 เฉพาะเจาะจง
รา้นรว่มคดิ การคา้ 18,478.90

 บาท
รา้นรว่มคดิ การคา้ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 120/2562(CNTR-0122/62)

20 วสัดคุอมพวิเตอร์ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม 33,000 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 78/2562(CNTR-0121/62)

21 วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง
รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ 

5,400 บาท
รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 80/2562(CNTR-0123/62)

22

โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบาย

น ้าบรเิวณถนนสายทางเขา้

ประปาหนองบอน ชุมชนที ่9

 หมูท่ี ่9

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายสนุทร ราศรีจนัทร์ 36,000

 บาท
นายสนุทร ราศรีจนัทร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 114/2562(CNTR-0124/62)



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ โครงการ/รายการ วงเงนิทีจ่ดัซ้ือจดัจ้าง ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผูท้ีไ่ด้รบัคดัเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีคุ่มสญัญา อปท./

(เลขทีส่ญัญา e-LAAS)

1

โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้น

ผูช้ว่ยประทวน ชุมชนที ่1 

หมูท่ี ่15

464,600.00 464,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสทุนิ วนัด ี464,600 บาท นายสทุนิ วนัดี เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 21/2562(CNTR-0125/62)

2

คา่จา้งเหมาโครงการซอ่ม

เเซมถนนลูกรงักลบเกลีย่หลุม

บอ่ (บรเิวณถนนสายภายใน

หมูบ่า้น) หมูท่ี ่14

108,900.00 108,900.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุยอด เเสงเเดง 108,900 บาท นายบญุยอด เเสงเเดง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 22/2562(CNTR-0126/62)

3

คา่จา้งเหมาโครงการวางทอ่

ระบายน ้าบรเิวณถนนสาย

หนองบอน-เขาชอ่งเเคบ หมูท่ี่

 9

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนุทร ราศรีจนัทร์ 99,000 บาท นายสนุทร ราศรีจนัทร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 112/2562(CNTR-0129/62)

4

โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบาย

น ้าบรเิวณถนนสายเขาชอ่ง

แคบ ชุมชนที ่9 หมูท่ี ่9

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนุทร ราศรีจนัทร์ 80,000 บาท นายสนุทร ราศรีจนัทร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 113/2562(CNTR-0128/62)

5

โครงการซอ่มเเซมถนนลูกรงั

กลบเกลีย่หลุมบอ่ (บรเิวณ

ถนนสายภายในหมูบ่า้น) หมูท่ี่

 10

194,000.00 194,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุยอด เเสงเเดง 194,000 บาท นายบญุยอด เเสงเเดง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 23/2562(CNTR-0127/62)

6
คา่จดัซ้ือวสัดสุ านกังาน 

(เกา้อีพ้ลาสตกิ)
13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ 13,000 บาท เอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 91/2562(CNTR-0131/62)

7
เครือ่งพมิพ์ Multifunction  

แบบฉีดหมกึ  (Inkjet)
7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง

รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ 7,900 

บาท
รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 93/2562(CNTR-0130/62)

8

โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก(บรเิวณ

ถนนสายปรกฟ้า ซอย 1)

ชุมชนที ่7 หมูท่ี ่7

497,700.00 497,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบญุยอด เเสงเเดง 497,700 บาท นายบญุยอด เเสงเเดง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 24/2562(CNTR-0133/62)

9 วสัดงุานบา้นงานครวั 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง
รา้นพี.เอส.เทรดดิง้ (คณะบคุคล) 

13,000 บาท
รา้นพี.เอส.เทรดดิง้ (คณะบคุคล) เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 81/252(CNTR-0138/62)

10

โครงการรณรงค์ป้องกนัและ

ควบคมุโรคพษิสนุขับา้และ

คมุก าเนิดสตัว์เชงิรุกแบบ

บรูณาการ ตามโครงการสตัว์

ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก

โรคพษิสนุขับา้ ฯลฯ

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถาวร  จติศลิป์ 7,500 บาท นางสาวถาวร  จติศลิป์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 125/2562(CNTR-0139/62)

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนเมษายน พ.ศ.2562

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ



แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนเมษายน พ.ศ.2562

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ

11

เครือ่งพมิพ์ Multifunction  

แบบฉีดหมกึ (Inkjet) ขนาด

 A๓

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง
รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ 6,300 

บาท
รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 85/2562(CNTR-0135/62)

12 วสัดกุอ่สรา้ง 86,691.40 86,691.40 เฉพาะเจาะจง รา้นพกิุล การไฟฟ้า 86,691.40 บาท รา้นพกิุล การไฟฟ้า เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 87/2562(CNTR-0134/62)

13

โครงการรณรงค์ป้องกนัและ

ควบคมุโรคพษิสนุขับา้และ

คมุก าเนิดสตัว์เชงิรุกแบบ

บรูณาการ ตามโครงการสตัว์

ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก

โรคพษิสนุขับา้ ฯลฯ

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นธวชัชยัยาสตัว์ 180,000 บาท รา้นธวชัชยัยาสตัว์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 89/2562(CNTR-0140/62)

14
เครือ่งส ารองไฟฟ้า  ๘๐๐ VA

  จ านวน  ๓  เครือ่ง
7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง

รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ 7,500 

บาท
รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 94/2562(CNTR-0137/62)

15 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั กมัพลการชา่ง (1980) จ ากดั 

8,560 บาท

บรษิทั กมัพลการชา่ง (1980) 

จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 97/2562(CNTR-0136/62)

16

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.

สายหลงัวดัหนองชุมเห็ด ชว่ง

 3 ชุมชนที ่2 หมูท่ี ่2

493,000.00 493,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสทุนิ วนัด ี493,000 บาท นายสทุนิ วนัดี เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 25/2562(CNTR-0141/62)

17 วสัดอุืน่ 638,940.00 638,940.00 ประกวดราคา
สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากดั 638,940

 บาท
สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 1/2562(CNTR-0143/62)

18

โครงการรณรงค์ป้องกนัและ

ควบคมุโรคพษิสนุขับา้และ

คมุก าเนิดสตัว์เชงิรุกแบบ

บรูณาการ ตามโครงการสตัว์

ปลอดโรค คนปลอดภยัจาก

โรคพษิสนุขับา้ ฯลฯ

7,890.00 7,890.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั  ฟรีเดน้ เมดคิอล จ ากดั 7,890

 บาท
บรษิทั  ฟรีเดน้ เมดคิอล จ ากดั เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 88/2562(CNTR-0142/62)

19
โครงการธรรมะกลอ่มใจผูส้งู

วยัสขุสรรค์
5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิวฒัน์ ลิม้เฮกเซง่ 5,500 บาท นายนิวฒัน์ ลิม้เฮกเซง่ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 130/2562(CNTR-0144/62)

20
โครงการธรรมะกลอ่มใจผูส้งู

วยัสขุสรรค์
17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวนิศารตัน์  เหลืองออ่น 

17,500 บาท
นางสาวนิศารตัน์  เหลืองออ่น เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 131/2562(CNTR-0146/62)

21 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 

13,500 บาท

บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 139/2562(CNTR-0147/62)

22 โตะ๊หมูบ่ชูา จ านวน  1  ชุด 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง
รา้นตวงทรพัย์ เฟอร์นิเจอร์ 8,500 

บาท
รา้นตวงทรพัย์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 92/2562(CNTR-0148/62)



แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนเมษายน พ.ศ.2562

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ

23

โครงการประเพณีบญุ

กลางบา้นและแหแ่มศ่รีผี

กระดง้

39,800.00 39,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมุติ ค าสมิ 39,800 บาท นายสมุติ ค าสมิ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 144/2562(CNTR-0151/62)

24

โครงการประเพณีบญุ

กลางบา้นและแหแ่มศ่รีผี

กระดง้

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง
นายวีรพนัธ์ เอกอกัษราภรณ์ 5,400 

บาท
นายวีรพนัธ์ เอกอกัษราภรณ์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 145/2562(CNTR-0150/62)

25 วสัดกุีฬา 29,968.00 29,968.00 เฉพาะเจาะจง
แฟช ั่น สปอร์ต โดยนายชยัวฒัน์ ใจ

สถาพร 29,968 บาท

แฟช ั่น สปอร์ต โดยนายชยัวฒัน์ 

ใจสถาพร
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 103/2562(CNTR-0149/62)



แบบ สขร.1

ล าดบัที่ โครงการ/รายการ
วงเงนิทีจ่ดัซ้ือหรือ

จดัจ้าง
ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผูเ้สนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผูท้ีไ่ด้รบัคดัเลือกและราคาทีต่ก

ลงซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีคุ่มสญัญา อปท./

(เลขทีส่ญัญา e-LAAS)

1 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรพนัธ์ เอกอกัษราภรณ์ 8,000 บาท นายวีรพนัธ์ เอกอกัษราภรณ์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 100/2562(CNTR-0152/62)

2 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 36,830.00 36,830.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 

36,830 บาท

บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 153/2562(CNTR-0153/62)

3 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง
นายไพรนิทร์   เลศิกจิเจรญิผล 6,150 

บาท
นายไพรนิทร์   เลศิกจิเจรญิผล เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 156/2562(CNTR-0155/62)

4 โครงการธรรมะกลอ่มใจผูส้งูวยัสขุสรรค์ 52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสาวติร  แกน่กะบนิท์ 52,500 บาท นายสาวติร  แกน่กะบนิท์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 132/2562(CNTR-0154/62)

5 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 10,790.00 10,790.00 เฉพาะเจาะจง
นายวุฒศิกัดิ ์ ปญัญาสริทิรพัย์ 10,790 

บาท
นายวุฒศิกัดิ ์ ปญัญาสริทิรพัย์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 137/2562(CNTR-0156/62)

6

โครงการซอ่มเเซมถนนลูกรงักลบเกลีย่

หลุมบอ่ (บรเิวณถนนสายภายใน

หมูบ่า้น) หมูท่ี ่13

107,800.00 107,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศกัดิ ์ฉิมพลีกุล 107,800 บาท นายเกรียงศกัดิ ์ฉิมพลีกุล เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 26/2562(CNTR-0157/62)

7

โครงการซอ่มเเซมถนนลูกรงักลบเกลีย่

หลุมบอ่ (บรเิวณถนนสายภายใน

หมูบ่า้น) หมูท่ี ่7

127,000.00 127,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศกัดิ ์ฉิมพลีกุล 127,000 บาท นายเกรียงศกัดิ ์ฉิมพลีกุล เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 27/2562(CNTR-0158/62)

8 โครงการจดักจิกรรมวนัส าคญัของชาติ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง
บจก.อมรนิทร์ เอ็นจเินียริง่ แอนด์ 

ทรานสปอร์ต

บจก.อมรนิทร์ เอ็นจเินียริง่ แอนด์

 ทรานสปอร์ต
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 158/2562(CNTR-0159/62)

9

โครงการซอ่มเเซมถนนลูกรงักลบเกลีย่

หลุมบอ่ (บรเิวณถนนสายภายใน

หมูบ่า้น) หมูท่ี ่2

56,700.00 56,700.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศกัดิ ์ฉิมพลีกุล 56,700 บาท นายเกรียงศกัดิ ์ฉิมพลีกุล เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 167/2562(CNTR-0160/62)

10

โครงการกอ่สรา้งถนนลูกรงั (บรเิวณ

ถนนสายเขาวงัแกว้ ซอย 5) ชุมชนที ่

12 หมูท่ี ่12

472,000.00 472,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย รุง่เรือง 472,000 บาท นายอ านวย รุง่เรือง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 28/2562(CNTR-0161/62)

11 วสัดอุืน่ 24,396.00 24,396.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั กมัพลการชา่ง (1980) จ ากดั 

24,396 บาท

บรษิทั กมัพลการชา่ง (1980) 

จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 104/2562(CNTR-0164/62)

12 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวรรณ  ผลด ี24,000 บาท นายไพวรรณ  ผลดี เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 152/2562(CNTR-0163/62)

13 วสัดสุ านกังาน 13,384.00 13,384.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร ดอทคอม 

13,384 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 106/2562(CNTR-0162/62)

14 วสัดสุ านกังาน 25,195.00 25,195.00 เฉพาะเจาะจง
หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร ดอทคอม 

25,195 บาท

หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 112/2562(CNTR-0166/62)

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ



แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบรีุ

15 วสัดคุอมพวิเตอร์ 29,580.00 29,580.00 เฉพาะเจาะจง รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ 29,580 บาท รา้นทีเเอนด์พีคอมพวิเตอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 113/2562(CNTR-0165/62)

16 คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 41,139.36 41,139.36 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั  อซูีซุ ตะวนัออก ชลบรีุ  จ ากดั 

41,139.36 บาท

บรษิทั  อซูีซุ ตะวนัออก ชลบรีุ  

จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 157/2562(CNTR-0167/62)

17

โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคมุ

โรคพษิสนุขับา้และคมุก าเนิดสตัว์เชงิ

รุกแบบบรูณาการ ตามโครงการสตัว์

ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิ

สนุขับา้ ฯลฯ

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ศรีสมทุร 28,000 บาท นางวาสนา ศรีสมทุร เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 141/2562(CNTR-0168/62)

18 วสัดอุืน่ 15,194.00 15,194.00 เฉพาะเจาะจง รา้นพกิุล การไฟฟ้า 15,194 บาท รา้นพกิุล การไฟฟ้า เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 109/2562(CNTR-0172/62)

19 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 10,379.00 10,379.00 เฉพาะเจาะจง รา้นพกิุล การไฟฟ้า 10,379 บาท รา้นพกิุล การไฟฟ้า เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 110/2562(CNTR-0170/62)

20 วสัดกุอ่สรา้ง 6,687.50 6,687.50 เฉพาะเจาะจง รา้นพกิุล การไฟฟ้า 6,687.50 บาท รา้นพกิุล การไฟฟ้า เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 111/2562(CNTR-0171/62)

21 ตูบ้านเลือ่นกระจกสงู 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง
รา้นอาณาจกัรเฟอร์นิเจอร์     12,600 

บาท
รา้นอาณาจกัรเฟอร์นิเจอร์ เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 115/2562(CNTR-0169/62)

22 โครงการจดัท าแผนทีภ่าษี 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง
บรษิทั เคแอลที คอร์ปอเรช ั่น จ ากดั 

80,000 บาท

บรษิทั เคแอลที คอร์ปอเรช ั่น 

จ ากดั
เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 29/2562(CNTR-0173/62)

23

โครงการกอ่สรา้งถนนลูกรงั(บรเิวณ

ถนนสายบา้นนางมาลยั อนิจนัทร์ ชว่งที่

 2 ) ชุมชนที ่5 หมูท่ี ่5

495,500.00 495,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านวย รุง่เรือง 495,500 บาท นายอ านวย รุง่เรือง เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสดุ 30/2562(CNTR-0174/62)


