
ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

1
โครงการงานประเพณีลอย
กระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชน
ที่ 3 หมู่ที่ 3

14,925.00 14,925.00 เฉพาะเจาะจง
นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์     
14,925 บาท

นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์    
 14,925 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 019/2564(CNTR-0001/64)

2 จ้างซ่อมปั๊มซ่มเมอร์ส 8,950.00 8,950.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต์ ขาวสอาด 8,950 บาท
นายวสันต์ ขาวสอาด 8,950 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 022/2564(CNTR-0009/64)

3
ซ่อมแซมรถไถ ทะเบียน ตค
5013

10,190.00 10,190.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภกฤต ชูสุขไพศาล 10,190 บาท
นายสุภกฤต ชูสุขไพศาล 
10,190 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 023/2564(CNTR-0011/64)

4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ทีแม็กซ์เซ็นเตอร์ 18,000 บาท ทีแม็กซ์เซ็นเตอร์ 18,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 025/2564(CNTR-0012/64)

5 ซ่อมแซมรถไถ ทะเบียน 7747 6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภกฤต ชูสุขไพศาล 6,100 บาท
นายสุภกฤต ชูสุขไพศาล 6,100
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 024/2564(CNTR-0013/64)

6 โครงการจัดท่าแผนที่ภาษี 5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง
นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์       
5,760 บาท

นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์    
   5,760 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 003/2564(CNTR-0020/64)

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนตลุำคม พ.ศ.2563

เทศบำลเมอืงปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี



ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ บุญเจริญ 60,000 บาท
นายปฏิภาณ บุญเจริญ 60,000 
บาท

1/2564(CNTR-0027/64)

2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธินี ยะวาวงศ์ 60,000 บาท
นางสาวเมธินี ยะวาวงศ์ 60,000
 บาท

2/2564(CNTR-0029/64)

3
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยวรรณ รักษา 60,000 บาท
นางสาวปิยวรรณ รักษา 60,000
 บาท

3/2564(CNTR-0028/64)

4
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพรัตน์ จันทร์ไพร 60,000 บาท
นางสาวนพรัตน์ จันทร์ไพร 
60,000 บาท

4/2564(CNTR-0031/64)

5
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน บัวจิ๋ว 60,000 บาท นายอุเทน บัวจิ๋ว 60,000 บาท 11/2564(CNTR-0030/64)

6
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปัทมาภรณ์ โสสีสุข 60,000 บาท
นางสาวปัทมาภรณ์ โสสีสุข 
60,000 บาท

10/2564(CNTR-0025/64)

7
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา ค าบุบผา 60,000 บาท
นางสาวจิตรา ค าบุบผา 60,000 
บาท

9/2564(CNTR-0026/64)

8
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย พงศ์รัฐกร 60,000 บาท
นายวันชัย พงศ์รัฐกร 60,000 
บาท

7/2564(CNTR-0032/64)

9
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีเอ็น เทรดด้ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด 27,000 บาท

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดด้ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด 27,000 บาท

002/2564(CNTR-0024/64)

10

โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปา บริเวณซอย
บ้านลุงอินทร์ ชุมชนที่ 3
 หมู่ที่ 3

20,800.00 20,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา เจ๊ะยูโซ๊ะ 20,800 บาท
นางสาววาสนา เจ๊ะยูโซ๊ะ 20,800
 บาท

4/2564(CNTR-0023/64)

11

โครงการขยายเขตท่อ
เมนประปา บริเวณถนน
สาย ชบ.4012 ชุมชนที่ 
3 หมู่ที่  3

367,000.00 367,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา เจ๊ะยูโซ๊ะ 367,000 บาท
นางสาววาสนา เจ๊ะยูโซ๊ะ 
367,000 บาท

17/2564(CNTR-0022/64)

12 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 391,500.00 391,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม สุนาวงษ์ 391,500 บาท
นายอาคม สุนาวงษ์ 391,500 
บาท

6/2564(CNTR-0043/64)

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน พ.ศ.2563

เทศบำลเมอืงปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด



แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน พ.ศ.2563

เทศบำลเมอืงปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

13
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์ ทองเหลือง 60,000 บาท
นายสุทัศน์ ทองเหลือง 60,000 
บาท

5/2564(CNTR-0034/64)

14
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต สินสงวน 60,000 บาท
นายธนกฤต สินสงวน 60,000 
บาท

12/2564(CNTR-0037/64)

15
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายพิเชษฐ์ วัฒนพานิชาภรณ์ 72,000 
บาท

นายพิเชษฐ์ วัฒนพานิชาภรณ์ 
72,000 บาท

14/2564(CNTR-0040/64)

16
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พร เอื้อเฟื้อ 72,000 บาท
นายพงษ์พร เอื้อเฟื้อ 72,000 
บาท

13/2564(CNTR-0035/64)

17
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ์ เเดงใส 72,000 บาท นายปกรณ์ เเดงใส 72,000 บาท 15/2564(CNTR-0036/64)

18
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ เเสงสุข 72,000 บาท นายชูชาติ เเสงสุข 72,000 บาท 16/2564(CNTR-0039/64)

19
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชวสิงห์ จ ากัด 480,000 บาท
บริษัท ชวสิงห์ จ ากัด 480,000 
บาท

8/2564(CNTR-0044/64)

20
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ ากัด 72,000 บาท
บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ ากัด 
72,000 บาท

1/2564(CNTR-0045/64)

21

โครงการวางท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล.บริเวณถนน
สายเขาวังแก้ว ซอย 5 
ชุมชนที่ 12 หมู่ที่ 12 

62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายธรรมนูญ ชาญหิรัญประเสริฐ 
62,000 บาท

นายธรรมนูญ ชาญหิรัญประเสริฐ
 62,000 บาท

030/2564(CNTR-0046/64)

22

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังบริเวณถนนสาย 
4106-เขาวังแก้ว-คลอง
สาธารณะ-บ้านนายเตียง
  ขนสันเที๊ยะ  ชุมชนที่ 6
 หมู่ที่ 6

179,000.00 179,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายธรรมนูญ ชาญหิรัญประเสริฐ 
179,000 บาท

นายธรรมนูญ ชาญหิรัญประเสริฐ
 179,000 บาท

18/2564(CNTR-0042/64)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด



แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน พ.ศ.2563

เทศบำลเมอืงปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

23

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายสนามกีฬา-อ่าง
เก็บน้ า   ชุมชนที่ 10 
หมู่ที่ 10

488,600.00 488,600.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ ผ่องเเผ้ว 488,600 บาท
นายชัยรัตน์ ผ่องเเผ้ว 488,600 
บาท

19/2564(CNTR-0053/64)

24

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสาย3245-ต้น
ตะเคียน    ชุมชนที่7 
หมู่ที7่

495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ ผ่องเเผ้ว 495,000 บาท
นายชัยรัตน์ ผ่องเเผ้ว 495,000 
บาท

20/2564(CNTR-0054/64)

25

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมก่อสร้าง
ระบบประปาแบบถังสูง
(บริเวณบ้านนายประยงค์
 สมวงศ์) ชุมชนที่ 12 
หมู่ที่ 12 

452,700.00 452,700.00 เฉพาะเจาะจง ทักษิณการช่าง 452,700 บาท ทักษิณการช่าง 452,700 บาท 21/2564(CNTR-0057/64)

26
โครงการงานประเพณี
ลอยกระทงบ้านสัตต
พรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3

40,400.00 40,400.00 เฉพาะเจาะจง นายพาสกร โสมศรี 40,400 บาท นายพาสกร โสมศรี 40,400 บาท 025/2564(CNTR-0066/64)

27
โครงการงานประเพณี
ลอยกระทงบ้านสัตต
พรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริพร พงษ์เถื่อน 27,500 บาท
นายศิริพร พงษ์เถื่อน 27,500 
บาท

026/2564(CNTR-0065/64)

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด



แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนพฤศจิกำยน พ.ศ.2563

เทศบำลเมอืงปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

29 โครงการแข่งขันกีฬา 72,720.00 72,720.00 เฉพาะเจาะจง
แฟชั่น สปอร์ต โดยนายชัยวัฒน์ ใจ
สถาพร 72,720 บาท

แฟชั่น สปอร์ต โดยนายชัยวัฒน์ 
ใจสถาพร 72,720 บาท

016/2564(CNTR-0062/64)

30
ซ่อมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 86-3360

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
7,000 บาท

บริษัท ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด 7,000 บาท

028/2564(CNTR-0073/64)

31 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,170.00 11,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 11,170 บาท
ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
11,170 บาท

009/2564(CNTR-0069/64)

32 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,353.00 14,353.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรสาร ดอทคอม 
14,353 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรสาร 
ดอทคอม 14,353 บาท

010/2564(CNTR-0072/64)

33
ซ่อมแซมรถยนต์ ขพ 
9847 ชลบุรี

5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง นายยืนยง  นกแก้ว 5,380 บาท นายยืนยง  นกแก้ว 5,380 บาท 029/2564(CNTR-0070/64)

34 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,441.40 6,441.40 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกุล การไฟฟ้า 6,441.40 บาท
ร้านพิกุล การไฟฟ้า 6,441.40 
บาท

011/2564(CNTR-0071/64)

35
ซ่อมแซมเคร่ืองพ่น
หมอกควัน

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง รุ่งธนกฤต ซัพพลาย 6,750 บาท รุ่งธนกฤต ซัพพลาย 6,750 บาท 032/2564(CNTR-0074/64)

36 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,870.00 20,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 20,870 บาท
ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
20,870 บาท

018/2564(CNTR-0075/64)

37 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ภูวเดช  จิตติศักด์ิ 50,000 บาท ภูวเดช  จิตติศักด์ิ 50,000 บาท 007/2564(CNTR-0080/64)

38
ซ้ือวัสดุที่ใช้ในกิจการ
ประปา

14,338.00 14,338.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ ากัด 
14,338 บาท

บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ ากัด 14,338 บาท

012/2564(CNTR-0081/64)เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด



ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

1
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

26,300.00 26,300.00 เฉพาะเจาะจง ทักษิณการช่าง 26,300 บาท ทักษิณการช่าง 26,300 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 034/2564(CNTR-0083/64)

2 17,632.00 17,632.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท  ฟรีเด้น เมดิคอล จ่ากัด 
17,632 บาท

บริษัท  ฟรีเด้น เมดิคอล จ่ากัด 
17,632 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 017/2564(CNTR-0092/64)

3 51,681.00 51,681.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกุล การไฟฟ้า 51,681 บาท ร้านพิกุล การไฟฟ้า 51,681 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 008/2564(CNTR-0097/64)

4
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

5,598.31 5,598.31 เฉพาะเจาะจง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอเกาะ
จันทร์ 5,598.31 บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
เกาะจันทร์ 5,598.31 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 031/2564(CNTR-0096/64)

5
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง
นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ 14,800 
บาท

นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ 
14,800 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 033/2564(CNTR-0093/64)

6 61,525.00 61,525.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกุล การไฟฟ้า 61525 บาท ร้านพิกุล การไฟฟ้า 61525 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 013/2564(CNTR-0099/64)

7 13,696.00 13,696.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค เทค
โนโลยี่ จ่ากัด 13,696 บาท

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค
 เทคโนโลยี่ จ่ากัด 13,696 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 014/2564(CNTR-0095/64)

8 79,190.70 79,190.70 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกุล การไฟฟ้า 79,190.70 บาท
ร้านพิกุล การไฟฟ้า 79,190.70
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 015/2564(CNTR-0098/64)

9 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด  ชลบุรี  ว.พานิช 
10,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด  ชลบุรี  ว.
พานิช 10,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 019/2564(CNTR-0094/64)

10 957,823.14 957,823.14 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ่ากัด 
957,823.14 บาท

สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ่ากัด 
957,823.14 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 001/2564(CNTR-0100/64)

11 161,518.68 161,518.68 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ่ากัด 
161,518.68 บาท

สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ่ากัด 
161,518.68 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 002/2564(CNTR-0102/64)

12
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน 
"เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า"

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา พ้นภัยพาล 9,000 บาท
นางโสภา พ้นภัยพาล 9,000 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 036/2564(CNTR-0116/64)

13
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน 
"เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า"

9,264.00 9,264.00 เฉพาะเจาะจง
นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ 9,264 
บาท

นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ 
9,264 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 038/2564(CNTR-0114/64)

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนธันวำคมพ.ศ.2563
เทศบำลเมอืงปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

แบบ สขร.1



แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนธันวำคมพ.ศ.2563
เทศบำลเมอืงปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

แบบ สขร.1

ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

14
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน 
"เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า"

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก เจริญสุข 96,000 บาท
นายสมนึก เจริญสุข 96,000 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 043/2564(CNTR-0115/64)

15 19,852.00 19,852.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อักษรสาร ดอทคอม
 19,852 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อักษรสาร 
ดอทคอม 19,852 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 020/2564(CNTR-0126/64)

16 25,300.00 25,300.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด  บ้านบึงเคร่ืองเขียน
 25,300 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด  บ้านบึงเคร่ือง
เขียน 25,300 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 021/2564(CNTR-0127/64)

17
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน 
"เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า"

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยา สุขไสยาสน์ 8,000 บาท
นางสาวจรรยา สุขไสยาสน์ 
8,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 037/2564(CNTR-0119/64)

18
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน 
"เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า"

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง
นายประหยัด ธนากรรุ่งโรจน์ 14,400
 บาท

นายประหยัด ธนากรรุ่งโรจน์ 
14,400 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 039/2564(CNTR-0118/64)

19
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน 
"เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า"

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวณัฐวดี สุวรรณชาติ 16,000 
บาท

นางสาวณัฐวดี สุวรรณชาติ 
16,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 040/2564(CNTR-0120/64)

20
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน 
"เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า"

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณะรัตน์ ทิพพรหม 10,000 บาท
นายณะรัตน์ ทิพพรหม 10,000
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 041/2564(CNTR-0117/64)

21
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน 
"เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า"

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์ ล้ิมเฮกเซ่ง 10,000 บาท
นายนิวัฒน์ ล้ิมเฮกเซ่ง 10,000 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 042/2564(CNTR-0121/64)



แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนธันวำคมพ.ศ.2563
เทศบำลเมอืงปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

แบบ สขร.1

ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

22 14,970.00 14,970.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 14,970 
บาท

ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
14,970 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 022/2564(CNTR-0125/64)

23 11,753.00 11,753.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อักษรสาร ดอทคอม
 11,753 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด อักษรสาร 
ดอทคอม 11,753 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 023/2564(CNTR-0124/64)

24 69,940.00 69,940.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 69,940 
บาท

ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
69,940 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 024/2564(CNTR-0123/64)

25
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน 
"เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า"

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง
นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ 5,500 
บาท

นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ 
5,500 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 044/2564(CNTR-0128/64)

26 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง
ขวัญคเณศ เซอร์วิส โดย นางสาวขวัญ
คเณศ ทองอินทร์พงษ์ 66,000 บาท

ขวัญคเณศ เซอร์วิส โดย 
นางสาวขวัญคเณศ ทองอินทร์
พงษ์ 66,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 030/2564(CNTR-0133/64)

27

ชุดอุปกรณ์ส่าหรับ
ห้องเรียนคุณภาพแห่งการ
เรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทุ่ง
 ต่าบลเกาะจันทร์ อ่าเภอ
เกาะจันทร์จังหวัดชลบุรี 
[751TJ38001600001]

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 30,000 
บาท

ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
30,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 27/2564(CNTR-0136/64)



แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนธันวำคมพ.ศ.2563
เทศบำลเมอืงปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

แบบ สขร.1

ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป
เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

28

ชุดอุปกรณ์ส่าหรับ
ห้องเรียนคุณภาพแห่งการ
เรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสัตต
พรหมต่าบลเกาะจันทร์ 
อ่าเภอเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี 
[751TJ38001600003]

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 30,000 
บาท

ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
30,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 24/2564(CNTR-0138/64)

29

ชุดอุปกรณ์ส่าหรับ
ห้องเรียนคุณภาพแห่งการ
เรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
ยายหมาด ต่าบลเกาะ
จันทร์ อ่าเภอเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี 
[751TJ38001600002]

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 30,000 
บาท

ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
30,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 29/2564(CNTR-0137/64)

30
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรวนัช ทีปกากร 30,000 บาท
นางสาวพรวนัช ทีปกากร 
30,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่่าสุด 022/2564(CNTR-0135/64)



ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร
เลขที่คุมสัญญำ

(e-GP)
วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผ้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

1
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

631214169780 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวรรณ  ผลดี 28,000 บาท นายไพวรรณ  ผลดี 28,000 บาท 28,000.00 045/2564(CNTR-0146/64)

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 631214187839 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง สโทน เเอสฟัลท์ 50,000 บาท สโทน เเอสฟัลท์ 50,000 บาท 50,000.00 026/2564(CNTR-0148/64)

3
ซ่อมรถยนต์ทะเบียน กพ 
1626 ชลบุรี

631214188347 5,980.00 5,980.00 เฉพาะเจาะจง นายยืนยง  นกแก้ว 5,980 บาท นายยืนยง  นกแก้ว 5,980 บาท 5,980.00 046/2564(CNTR-0147/64)

4 ซ่อมบ้ารุงปั๊มน้้าประปา 631214188531 19,400.00 19,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวสันต์ ขาวสอาด 19,400 บาท
นายวสันต์ ขาวสอาด 19,400 
บาท

19,400.00 047/2564(CNTR-0145/64)

5
ซ่อมรถบรรทุกน้้า 
ทะเบียน ผน 4665

640114087217 6,020.00 6,020.00 เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิชัย โนนมี 6,020 บาท นายศักด์ิชัย โนนมี 6,020 บาท 6,020.00 050/2564(CNTR-0149/64)

6

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง สายสระหลวง-
โปร่งหิน (ช่วงที่ 2) 
ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 5

640122013296 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐวิทย์   แซ่ล้ี 360,000 บาท นายรัฐวิทย์   แซ่ล้ี 360,000 บาท 360,000.00 24/2564(CNTR-0142/64)

7

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แยกคอกม้า(ช่วงที่ 2) 
ชุมชนที่ 8 หมู่ที่ 8

640122013320 464,700.00 464,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก ปล้ืมจิตร 464,700 บาท
นายสมนึก ปล้ืมจิตร 464,700 
บาท

464,700.00 25/2564(CNTR-0143/64)

8

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สายบ้านนางสนิทฐา แสง
เดช  ชุมชนที่ 14 หมู่ที่ 14

640122013363 464,700.00 464,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก ปล้ืมจิตร 464,700 บาท
นายสมนึก ปล้ืมจิตร 464,700 
บาท

464,700.00 26/2564(CNTR-0144/64)

9
เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

631214168629 28,900.00 28,900.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านร่วมกิจ อิเล็กทรอนิกส์ 28,900 
บาท

ร้านร่วมกิจ อิเล็กทรอนิกส์ 
28,900 บาท

28,900.00 025/2564(CNTR-0150/64)

10
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

640114026567 16,560.00 16,560.00 เฉพาะเจาะจง
นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ 16,560 
บาท

นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ 
16,560 บาท

16,560.00 049/2564(CNTR-0152/64)

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม พ.ศ.2564

เทศบำลเมอืงปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี



แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มกรำคม พ.ศ.2564

เทศบำลเมอืงปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร
เลขที่คุมสัญญำ

(e-GP)
วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผ้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

11 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 640114048030 14,150.00 14,150.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  บ้านบึงเคร่ืองเขียน
 14,150 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  บ้านบึงเคร่ือง
เขียน 14,150 บาท

14,150.00 033/2564(CNTR-0151/64)

12 ซ่อมบ้ารุงคอมพิวเตอร์ 631214027837 12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จ้ากัด 
12,900 บาท

บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค 
จ้ากัด 12,900 บาท

12,900.00 035/2564(CNTR-0160/64)

13
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการเด็กและ
เยาวชน

631214312725 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อักษรสาร ดอทคอม
 9,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อักษรสาร 
ดอทคอม 9,000 บาท

9,000.00 031/2564(CNTR-0156/64)

14 โครงการแข่งขันกีฬา 631214312268 6,875.00 6,875.00 เฉพาะเจาะจง
นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ 6,875 
บาท

นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ 
6,875 บาท

6,875.00 048/2564(CNTR-0159/64)

15
โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส้านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม

631214334238 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวอักษราภัค กาญจนางกูรพันธุ์ 
37,000 บาท

นางสาวอักษราภัค กาญจนางกูร
พันธุ์ 37,000 บาท

37,000.00 032/2564(CNTR-0157/64)

16
โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส้านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม

640114157433 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ระพีภัทร์พันธุ์ไม้ 30,000 บาท ระพีภัทร์พันธุ์ไม้ 30,000 บาท 30,000.00 036/2564(CNTR-0158/64)

17 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา 640114277831 55,260.00 55,260.00 เฉพาะเจาะจง
แฟชั่น สปอร์ต โดยนายชัยวัฒน์ ใจ
สถาพร 55,260 บาท

แฟชั่น สปอร์ต โดยนายชัยวัฒน์ 
ใจสถาพร 55,260 บาท

55,260.00 038/2564(CNTR-0164/64)



ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

1
ซ้ือวัสดุที่ใช้ในกิจการ
ประปา

41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ ากัด
บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ ากัด 41,730 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 39/2564(CNTR-0175/64)

2
ชุดปี๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5
 HP จ านวน 4 ชุดๆละ 
20,000 บาท

72,760.00 72,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กัมพลการช่าง (1980) จ ากัด
บริษัท กัมพลการช่าง (1980) 
จ ากัด 72,760 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 40/2564(CNTR-0176/64)

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,340.00 11,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์
ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
11,340 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 37/2564(CNTR-0180/64)

4 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 28,400.00 28,400.00 เฉพาะเจาะจง เบญจพลเคร่ืองเย็น เบญจพลเคร่ืองเย็น 28,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 52/2564(CNTR-0183/64)

5
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

10,725.00 10,725.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์
ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
10,725 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 53/2564(CNTR-0182/64)

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  ค าวัง นางสาวศิริพร  ค าวัง 8,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 42/2564(CNTR-0181/64)

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 8,938.00 8,938.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรสาร ดอทคอม
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรสาร 
ดอทคอม 8,938 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 51/2564(CNTR-0178/64)

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 28,990.00 28,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์
ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
28,990 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 52/2564(CNTR-0179/64)

9

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคเอดส์และ
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรแก่เยาวชน

9,650.00 9,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเรือนเเก้ว ภักดีค า
นางสาวเรือนเเก้ว ภักดีค า 9,650
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 55/2564(CNTR-0184/64)

10

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคเอดส์และ
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรแก่เยาวชน

26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถาวร  จิตศิลป์
นางสาวถาวร  จิตศิลป์ 26,250 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 56/2564(CNTR-0185/64)

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564

เทศบำลเมอืงปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี



แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564

เทศบำลเมอืงปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

11
ซ้ือวัสดุที่ใช้ในกิจการ
ประปา

176,978.00 176,978.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกุล การไฟฟ้า
ร้านพิกุล การไฟฟ้า 176,978 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 43/2564(CNTR-0190/64)

12 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 113,045.50 113,045.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกุล การไฟฟ้า
ร้านพิกุล การไฟฟ้า 113,045.50
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 44/2564(CNTR-0189/64)

13 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 119,091.00 119,091.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกุล การไฟฟ้า
ร้านพิกุล การไฟฟ้า 119,091 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 45/2564(CNTR-0194/64)

14
ซ่อมแซมรถขยะ ทะเบียน
 86-3360 ชลบุรี

16,930.08 16,930.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุ ตะวันออก ชลบุรี จ ากัด
บริษัท อีซูซุ ตะวันออก ชลบุรี 
จ ากัด 16,930.08 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 45/2564(CNTR-0191/64)

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน 38,188.00 38,188.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรสาร ดอทคอม
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อักษรสาร 
ดอทคอม 38,188 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 46/2564(CNTR-0193/64)

16
ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกต้ัง

12,342.00 12,342.00 เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์อาสารักษาดินอดน กรมการ
ปกครอง

โรงพิมพ์อาสารักษาดินอดน 
กรมการปกครอง 12,342 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 50/2564(CNTR-0192/64)

17
โครงการรักษ์สุขภาพ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า

8,860.00 8,860.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึกเภสัช
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมนึกเภสัช 
8,860 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 53/2564(CNTR-0197/64)

19
ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกต้ัง

68,400.00 68,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรญา สีหไกร
นางสาวจรรญา สีหไกร 68,400 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 60/2564(CNTR-0210/64)

20
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 
ขพ 9847 ชลบุรี

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนศิริ ร้านกาญจนศิริ 6,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 61/2564(CNTR-0215/64)

21
ซ้ือวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

22,600.00 22,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนศิริ ร้านกาญจนศิริ 22,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 54/2564(CNTR-0222/64)

22
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

26,536.00 26,536.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ฟรีเด้น เมดิคอล จ ากัด
บริษัท  ฟรีเด้น เมดิคอล จ ากัด 
26,536 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 47/2564(CNTR-0224/64)

23
ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกต้ัง

122,180.00 122,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสด็จเต่ีย ให้โชค จ ากัด
บริษัท เสด็จเต่ีย ให้โชค จ ากัด 
122,180 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 55/2564(CNTR-0223/64)



ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

1

โครงการวางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย
โปร่งหิน ซอย 2 ชุมชนที่ 5 หมู่ที่
 5

77,800.00 77,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ ชาญหิรัญประเสริฐ
นายธรรมนูญ ชาญหิรัญ
ประเสริฐ 77,800 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 051/2564(CNTR-0225/64)

2
จ้างซ่อมบ้ารุงสนามกีฬาฟุตซอล 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐวิทย์   แซ่ลี นายรัฐวิทย์   แซ่ลี  6,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 62/2564(CNTR-0229/64)

3 จ้างซ่อมบ้ารุงรถบรรทุกน ้า 27,530.00 27,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด
บริษัท ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ้ากัด 27,530 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 62/2564(CNTR-0230/64)

4
โครงการรณรงค์สร้างจิตส้านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเรือนเเก้ว ภักดีค้า
นางสาวเรือนเเก้ว ภักดีค้า 
10,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 63/2564(CNTR-0231/64)

5 ค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั ง 7,560.00 7,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์
ร้านทีเเอนด์พีคอมพิวเตอร์ 
7,560 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 048/2564(CNTR-0233/64)

6 ค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั ง 16,151.00 16,151.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อักษรสาร ดอทคอม
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อักษรสาร 
ดอทคอม 16,151 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 049/2564(CNTR-0232/64)

7
โครงการอบรมให้ความรู้และฝึก
การปฐมพยาบาล

6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเรือนเเก้ว ภักดีค้า
นางสาวเรือนเเก้ว ภักดีค้า 
6,200 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 64/2564(CNTR-0238/64)

8
โครงการรณรงค์สร้างจิตส้านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถาวร  จิตศิลป์
นางสาวถาวร  จิตศิลป์ 12,500 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 65/2564(CNTR-0239/64)

9 ซื อวัสดุงานบ้านงานครัว 10,534.15 10,534.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ฟรีเด้น เมดิคอล จ้ากัด
บริษัท  ฟรีเด้น เมดิคอล จ้ากัด 
10,534.15 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 56/2565(CNTR-0242/64)

10
ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ขพ 9847
 ชลบุรี

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายยืนยง  นกแก้ว นายยืนยง  นกแก้ว 6,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 66/2564(CNTR-0243/64)

11 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวรรณ  ผลดี นายไพวรรณ  ผลดี 24,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 67/2564(CNTR-0245/64)

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มนีำคม พ.ศ.2564

เทศบำลเมอืงปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี



ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

12
โครงการรณรงค์สร้างจิตส้านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม

38,804.00 38,804.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  บ้านบึงเคร่ืองเขียน
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  บ้านบึงเคร่ือง
เขียน 38,804 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 57/2564(CNTR-0246/64)

13
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเนินทุ่ง ซอย 4 
ชุมชนที่ 6 หมู่ที่ 6

495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ส.วิทธยา คอนสตรัคชั่น
บจก.ส.วิทธยา คอนสตรัคชั่น 
495,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 27/2564(CNTR-0252/64)

14
ซ่อมบ้ารุงและซ่อมแซมเคร่ือง
กรองน ้า

6,450.00 6,450.00 เฉพาะเจาะจง ธนกฤษณ์เคร่ืองกรองน ้าด่ืม
ธนกฤษณ์เคร่ืองกรองน ้าด่ืม 
6,450 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 68/2564(CNTR-0249/64)

15
ซ่อมบ้ารุงรถบรรทุกน ้า 84-7014
 ชลบุรี

11,436.00 11,436.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภกฤต ชูสุขไพศาล
นายสุภกฤต ชูสุขไพศาล 11,436
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 69/2564(CNTR-0255/64)

16
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านหมอริ ว 
ชุมชนที่ 7 หมู่ที่ 7

476,800.00 476,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เพิ่มพูนทรัพย์ การโยธา จ้ากัด
บริษัท ส.เพิ่มพูนทรัพย์ การโยธา
 จ้ากัด 476,800 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 30/2564(CNTR-0259/64)

17
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนาย
โรจน์ บุญเกิด  ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3

477,000.00 477,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เพิ่มพูนทรัพย์ การโยธา จ้ากัด
บริษัท ส.เพิ่มพูนทรัพย์ การโยธา
 จ้ากัด 477,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 31/2564(CNTR-0258/64)

18

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนสายแยกห้วยโค้ง -
ชบ.4012 (บ้านหนองผักตบ)
ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9 ต้าบลเกาะ
จันทร์ อ้าเภอเกาะจันทร์ จังหวัด
ชลบุรี [751TJ38001600004]

9,780,000.00 9,780,000.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ท่าทรายขาณุวร
ลักษบุรี

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ท่าทราย
ขาณุวรลักษบุรี 9,780,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 32/2564(CNTR-0263/64)

19

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว - 
บ้านห้วยโค้ง ชุมชนที่ 9 หมู่ที่ 9
ต้าบลเกาะจันทร์ อ้าเภอเกาะ
จันทร์ จังหวัดชลบุรี 
[751TJ38001600005]

9,555,555.55 9,555,555.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จ้ากัด
บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จ้ากัด 
9,555,555.55 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 33/2564(CNTR-0264/64)



ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

20
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็น
พาหะน้าโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ

104,896.00 104,896.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ฟรีเด้น เมดิคอล จ้ากัด
บริษัท  ฟรีเด้น เมดิคอล จ้ากัด 
104,896 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 58/2564(CNTR-0265/64)

21 ค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั ง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันตญา  ทองอ่วมใหญ่
นางสาวอนันตญา  ทองอ่วมใหญ่
 20,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 70/2564(CNTR-0266/64)

22 ค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั ง 32,885.00 32,885.00 เฉพาะเจาะจง
โรงพิมพ์อาสารักษาดินอดน กรมการ
ปกครอง

โรงพิมพ์อาสารักษาดินอดน 
กรมการปกครอง 32,885 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 59/2564(CNTR-0273/64)

23 ค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั ง 11,450.00 11,450.00 เฉพาะเจาะจง นายวินพ เขียวหวาน
นายวินพ เขียวหวาน 11,450 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 71/2564(CNTR-0274/64)

24 ค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั ง 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย  จุมพล
นางสาวพิศมัย  จุมพล 12,500 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 72/2564(CNTR-0276/64)

25 ค่าใช้จ่ายส้าหรับการเลือกตั ง 9,592.00 9,592.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์
นายวีรพันธ์ เอกอักษราภรณ์ 
9,592 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 73/2564(CNTR-0277/64)

26
โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็น
พาหะน้าโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา พ้นภัยพาล นางโสภา พ้นภัยพาล 7,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 60/2564(CNTR-0281/64)

27 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยวรรณ รักษา
นางสาวปิยวรรณ รักษา 60,000
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 34/2564(CNTR-0282/64)

28 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษี 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธินี ยะวาวงศ์
นางสาวเมธินี ยะวาวงศ์ 60,000
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 35/2564(CNTR-0283/64)

29 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษี 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏิภาณ บุญเจริญ
นายปฏิภาณ บุญเจริญ 60,000 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 37/2564(CNTR-0284/64)

30 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์ ทองเหลือง
นายสุทัศน์ ทองเหลือง 60,000 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 38/2564(CNTR-0295/64)

31 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย พงศ์รัฐกร
นายวันชัย พงศ์รัฐกร 60,000 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 39/2564(CNTR-0285/64)

32 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตรา ค้าบุบผา
นางสาวจิตรา ค้าบุบผา 60,000
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 40/2564(CNTR-0286/64)



ล ำดับที่ โครงกำร/รำยกำร
วงเงินที่จัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

33 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปัทมาภรณ์ โสสีสุข
นางสาวปัทมาภรณ์ โสสีสุข 
60,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 41/2564(CNTR-0287/64)

34 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน บัวจิ๋ว นายอุเทน บัวจิ๋ว 60,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 42/2564(CNTR-0288/64)

35 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรวนัช ทีปกากร
นางสาวพรวนัช ทีปกากร 
60,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 43/2564(CNTR-0289/64)

36 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพรัตน์ จันทร์ไพร
นางสาวนพรัตน์ จันทร์ไพร 
60,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 44/2564(CNTR-0290/64)

37 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต สินสงวน
นายธนกฤต สินสงวน 60,000 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 46/2564(CNTR-0292/64)

38 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พร เอื อเฟื้อ
นายพงษ์พร เอื อเฟื้อ 72,000 
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 45/2564(CNTR-0291/64)

39 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ์ เเดงใส นายปกรณ์ เเดงใส 72,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 47/2564(CNTR-0293/64)

40 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ เเสงสุข นายชูชาติ เเสงสุข 72,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด 48/2564(CNTR-0294/64)


