
ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงนิทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำ

ทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ดร้บัคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรปุ

เลขทีคุ่มสัญญำ อปท./
(เลขทีส่ัญญำ e-LAAS)

1 จ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าปี
งบประมาณ 2565

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พมิพค์รุภณัฑ์ จ ากัด บริษทั พมิพค์รุภณัฑ์ จ ากัด 
72,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/2565(CNTR-00003/65)

2 จ้างเหมาก าจัดปลวก ประจ าปี
งบประมาณ 2565 (ส านักงานเก่า)

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอ็น เทรดด้ิง 
แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด

บริษทั เอสพเีอ็น เทรดด้ิง 
แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด 27,000
 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/2565(CNTR-00002/65)

3 จ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏกิูล ประจ าปงีบประมาณ 2565

480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชวสิงห ์จ ากัด บริษทั ชวสิงห ์จ ากัด 480,000
 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 1/2565(CNTR-00001/65)

4 จ้างเหมาก าจัดปลวก ประจ าปี
งบประมาณ 2565 (ส านักงานใหม่)

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอ็น เทรดด้ิง 
แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด

บริษทั เอสพเีอ็น เทรดด้ิง 
แอนด์ เซอร์วสิ จ ากัด 26,750
 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/2565(CNTR-00004/65)

5 จ้างเหมาพนักงานบนัทึกข้อมูล (แผน
ที่ภาษี) ประจ าปงีบประมาณ 2565

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปฏภิาณ บญุเจริญ นายปฏภิาณ บญุเจริญ 
60,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 3/2565(CNTR-00009/65)

6 จ้างเหมาพนักงานบนัทึกข้อมูล (แผน
ที่ภาษี) ประจ าปงีบประมาณ 2565

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเมธนิี ยะวาวงศ์ นางสาวเมธนิี ยะวาวงศ์ 
60,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/2565(CNTR-00008/65)

7 จ้างเหมาพนักงานบนัทึกข้อมูล (งาน
พสัดุ) ประจ าปงีบประมาณ 2565

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปยิวรรณ รักษา นางสาวปยิวรรณ รักษา 
60,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 2/2565(CNTR-00010/65)

8 จ้างเหมาพนักงานบนัทึกข้อมูล  
ประจ าปงีบประมาณ 2565

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

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 5/2565(CNTR-00012/65)

9 จ้างเหมาพนักงานบนัทึกข้อมูล  
ประจ าปงีบประมาณ 2565

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

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 6/2565(CNTR-00011/65)

10 จ้างพนักงานช่วยเหลืองานสัวสดิการ
สังคมภายในเขตเทศบาลเมืองปรกฟา้ 
ประจ าปงีบประมาณ 2565

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปทัมาภรณ์ โสสีสุข นางสาวปทัมาภรณ์ โสสีสุข 
60,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 7/2565(CNTR-00025/65)

11 จ้างพนักงานท าความสะอาด  
ประจ าปงีบประมาณ 2565

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

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 8/2565(CNTR-00015/65)

12 จ้างพนักงานช่วยเหลืองานสาธารณสุข
 ประจ าปงีบประมาณ 2565

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

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 9/2565(CNTR-00013/65)

13 จ้างพนักงานช่วยเหลืองานสาธารณสุข
 ประจ าปงีบประมาณ 2565

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัตน์  หงษค์ าชัย นายไพรัตน์  หงษค์ าชัย 
60,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 10/2565(CNTR-00014/65)

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนตลุำคม พ.ศ.2564

เทศบำลเมอืงปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจนัทร์ จงัหวัดชลบรุี



14 จ้างพนักงานดูและสนามหญ้าและ
สวนหย่อม ประจ าปงีบประมาณ 2565

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน บวัจิ๋ว นายอุเทน บวัจิ๋ว 60,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 11/2565(CNTR-00016/65)

15 จ้างบคุคลเพือ่ปฏบิติังานซ่อมบ ารุง
ระบบประปา ประจ าปงีบประมาณ 
2565

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนกฤต สินสงวน นายธนกฤต สินสงวน 72,000
 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 12/2565(CNTR-00017/65)

16 จ้างบคุคลเพือ่ปฏบิติังานซ่อมบ ารุง
ระบบประปา ประจ าปงีบประมาณ 
2565

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษพ์ร เอื้อเฟือ้ นายพงษพ์ร เอื้อเฟือ้ 72,000 
บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 13/2565(CNTR-00018/65)

17 จ้างบคุคลเพือ่ปฏบิติังานซ่อมบ ารุง
ระบบประปา ประจ าปงีบประมาณ 
2565

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ์ เเดงใส นายปกรณ์ เเดงใส  72,000 
บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 14/2565(CNTR-00019/65)

18 จ้างบคุคลเพือ่ปฏบิติังานซ่อมบ ารุง
ระบบประปา ประจ าปงีบประมาณ 
2565

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ เเสงสุข นายชูชาติ เเสงสุข  72,000 
บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 15/2565(CNTR-00020/65)

19 จ้างบคุคลเพือ่ปฏบิติังานซ่อมบ ารุง
ระบบประปา ประจ าปงีบประมาณ 
2565

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปยิะพร  ตุลาชีพ นายปยิะพร  ตุลาชีพ  72,000
 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 16/2565(CNTR-00021/65)

20 จ้างบคุคลเพือ่ปฏบิติังานซ่อมบ ารุง
ระบบประปา ประจ าปงีบประมาณ 
2565

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถิตคุณ  แซ่เฮง นายสถิตคุณ  แซ่เฮง   72,000
 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 17/2565(CNTR-00022/65)

21 จ้างบคุคลเพือ่ปฏบิติังานซ่อมบ ารุง
ระบบประปา ประจ าปงีบประมาณ 
2565

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ์เนื่องจ านงค์ นายณัฐพงษ ์เนื่องจ านงค์  
72,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 18/2565(CNTR-00023/65)

22 จ้างบคุคลเพือ่ปฏบิติังานซ่อมบ ารุง
ระบบประปา ประจ าปงีบประมาณ 
2565

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท์  บวัจิ๋ว นายรัชชานนท์  บวัจิ๋ว  
72,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 19/2565(CNTR-00024/65)

23 จ้างบคุคลเพือ่ปฏบิติังานซ่อมบ ารุง
ระบบประปา ประจ าปงีบประมาณ 
2565

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ค าพดั นายอนันต์  ค าพดั  72,000 
บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 20/2565(CNTR-00026/65)

24 จ้างพนักงานทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภควดี  ปนัปา นางสาวภควดี  ปนัปา 9,000 
บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 3/2565(CNTR-00006/65)

25 จ้างพนักงานทั่วไป 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ าพลอย  แดงใส นางสาวน้ าพลอย  แดงใส 
9,000 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด 4/2565(CNTR-00005/65)



ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงนิที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ
ผู้ที่ไดร้บัคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรอืจ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

1
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30 
รำยกำร

23,228.00 23,228.00 เฉพำะเจำะจง หา้งหุ้  นสว่นจ ากดั  บา้นบงึเครือ่ง

เขยีน

หา้งห น้สว่นจ ากดั  บา้นบงึเครือ่งเขยีน

 23,228 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 7/2565(CNTR-00028/65)

2
ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 12 
รำยกำร

11,330.00 11,330.00 เฉพำะเจำะจง หา้งห น้สว่นจ ากดั อกัษรสาร ดอทคอม หา้งห น้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม 11,330 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 8/2565(CNTR-00029/65)

3
ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 21 
รำยกำร

14,670.00 14,670.00 เฉพำะเจำะจง หา้งห น้สว่นจ ากดั อกัษรสาร ดอทคอม หา้งห น้สว่นจ ากดั อกัษรสาร 

ดอทคอม 14,670 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 9/2564(CNTR-00030/65)

4

จ้ำงพนักงำนท ำควำมสะอำดอำคำร
 ส ำนักงำนเทศบำลเมืองปรกฟำ้ 
ประจ ำปงีบประมำณ 2565

50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง นายอานนท์  บ ญสวน นายอานนท์  บ ญสวน 50,000 บาท เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 21/2565(CNTR-00035/65)

5
ซ้ืออุปกรณืกีฬำ จ ำนวน 6 รำยกำร 59,834.40 59,834.40 เฉพำะเจำะจง บริษทั ชลบ รีการศกึษา จ ากดั บริษทั ชลบ รีการศกึษา จ ากดั 

59,834.40 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 10/2565(CNTR-00034/65)

6

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณถนนสำยเข้ำอ่ำง
เก็บน้ ำหนองบอน หมู่ที  9 เทศบำล
เมืองปรกฟำ้ ต ำบลเกำะจันทร์  
อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบรีุ

2,830,000.00 2,830,000.00 เฉพำะเจำะจง หา้งห น้สว่นจ ากดั โชคอ ปถมัภ์ หา้งห น้สว่นจ ากดั โชคอ ปถมัภ์ 

2,830,000 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 23/2565(CNTR-00041/65)

7

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณถนนสำยหนอง
มะนำว ซอย 3 หมู่ที  10 เทศบำล
เมืองปรกฟำ้ ต ำบลเกำะจันทร์  
อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบรีุ

4,860,000.00 4,860,000.00 เฉพำะเจำะจง หา้งห น้สว่นจ ากดั โชคอ ปถมัภ์ หา้งห น้สว่นจ ากดั โชคอ ปถมัภ์ 

4,860,000 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 22/2565(CNTR-00039/65)

8

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณถนนสำยหนอง
กันเกรำ เขำคออ่ำง หมู่ 11 ต ำบล
เกำะจันทร์ อ ำเภอเกำะจันทร์ 
จังหวัดชลบรีุ

9,340,000.00 9,340,000.00 เฉพำะเจำะจง หา้งห น้สว่นจ ากดั โชคอ ปถมัภ์ หา้งห น้สว่นจ ากดั โชคอ ปถมัภ์ เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 24/2565(CNTR-00038/65)

9

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณถนนสำยเกำะ
กลำง – หนองกันเกรำ   หมู่ที  11 
เทศบำลเมืองปรกฟำ้ ต ำบลเกำะ
จันทร์  อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัด
ชลบรีุ

6,155,000.00 6,155,000.00 เฉพำะเจำะจง หา้งห น้สว่นจ ากดั โชคอ ปถมัภ์ หา้งห น้สว่นจ ากดั โชคอ ปถมัภ์ 

6,155,000 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 25/2565(CNTR-00040/65)

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2564

เทศบำลเมืองปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบรุี



10

โครงกำรขุดลอกอ่ำงเก็บน้ ำ 
บริเวณวัดหนองบอน หมู่ 9 
เทศบำลเมืองปรกฟำ้ ต ำบลเกำะ
จันทร์  อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัด
ชลบรีุ

10,985,000.00 10,985,000.00 เฉพำะเจำะจง หา้งห น้สว่นจ ากดั โชคอ ปถมัภ์ หา้งห น้สว่นจ ากดั โชคอ ปถมัภ์ 

10,985,000 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 26/2565(CNTR-00037/65)

11
37,020.00 37,020.00 เฉพำะเจำะจง รา้นทเีเอนด์พีคอมพวิเตอร์ รา้นทเีเอนด์พีคอมพวิเตอร์ 37,020 

บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 11/2565(CNTR-00042/65)

12

โครงกำรติดต้ังเสำไฟฟำ้ และตำ
ข่ำยไนล่อนถัก(บริเวณสนำมฟตุ
ซอลหน้ำส ำนักงำนเทศบำลเมือง
ปรกฟำ้) ชุมชนที  7 หมู่ที  7

208,000.00 208,000.00 เฉพำะเจำะจง นางล าไพร  ชนินะเสน นางล าไพร  ชนินะเสน 208,000 บาท เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 27/2565(CNTR-00044/65)

13

งำนปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
(ถนนสำยบำ้นนำยส ำรวย สุขวงศ์) 
ชุมชนที  10

98,600.00 98,600.00 เฉพำะเจำะจง นายจิระพงษ์  ตระกลูชลชาติ นายจิระพงษ์  ตระกลูชลชาต ิ98,600

 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 6/2565(CNTR-00048/65)

14

โครงกำรปรับปรุง-ซ่อมแซมถนน
น้ ำล้น ค.ส.ล. (บริเวณถนนสำย 
3245-หนองเปด็) หมูที  4

111,600.00 111,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ส.เพิ่มพูนทรพัย์ การโยธา 

จ ากดั

บริษทั ส.เพิ่มพูนทรพัย์ การโยธา 

จ ากดั 111,600 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 28/2565(CNTR-00054/65)

15

งำนปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมวำงทอ่ระบำยน้ ำ ค.ส.ล. 
(ถนนสำยหลังบำ้นลุงเงำะ) ชุมชนที 
 12 หมู่ที  12

129,000.00 129,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ส.เพิ่มพูนทรพัย์ การโยธา 

จ ากดั

บริษทั ส.เพิ่มพูนทรพัย์ การโยธา 

จ ากดั 129,000 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 29/2565(CNTR-00053/65)

16

โครงกำรวำงทอ่ลอดเหลี ยม (BOX 
CULVERT) บริเวณถนนสำยเขำวัง
แก้ว ซอย 6 ชุมชนที  12 หมูที  12

236,600.00 236,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ส.เพิ่มพูนทรพัย์ การโยธา 

จ ากดั

บริษทั ส.เพิ่มพูนทรพัย์ การโยธา 

จ ากดั 236,600 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 30/2565(CNTR-00055/65)

17
ซ้ือวัสดุประปำ (วัสดุอืน) 70,299.00 70,299.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั กมัพลการชา่ง (1980) จ ากดั บริษทั กมัพลการชา่ง (1980) จ ากดั 

70,299 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 12/2565(CNTR-00056/65)

18
ซ่อมบ ำรุงปั๊มมอเตอร์ไฟฟำ้ 30,330.00 30,330.00 เฉพำะเจำะจง นายวสนัต์ ขาวสอาด นายวสนัต์ ขาวสอาด30,330 บาท เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 7/2565(CNTR-00057/65)

19
ปั้มซัมเมอร์ส ขนำด 1.5 HP 
จ ำนวน 3 ชุดๆละ 18,200 บำท

54,570.00 54,570.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั กมัพลการชา่ง (1980) จ ากดั บริษทั กมัพลการชา่ง (1980) จ ากดั 

54,570 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 12/2565(CNTR-00058/65)

20
จ้ำงล้ำงใบพดัปั๊มซัมเมอร์ส 20,000.00 20,000.00 เฉพำะเจำะจง นายไพวรรณ  ผลดี นายไพวรรณ  ผลด ี20,000 บาท เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 8/2565(CNTR-00066/65)

21
ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 20,437.00 20,437.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั  ฟรีเดน้ เมดคิอล จ ากดั บริษทั  ฟรีเดน้ เมดคิอล จ ากดั 

20,437 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 14/2565(CNTR-00069/65)

22

งำนวำงทอ่ระบำยน้ ำ ค.ส.ล. (ถนน
บำ้นนำงวรรณดี เสงี ยม) ชุมชนที  
12

81,800.00 81,800.00 เฉพำะเจำะจง นายจิระพงษ์  ตระกลูชลชาติ นายจิระพงษ์  ตระกลูชลชาต ิ81,800

 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 9/2565(CNTR-00068/65)

23
ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 138,704.10 138,704.10 เฉพำะเจำะจง รา้นพกิ ล การไฟฟ้า รา้นพกิ ล การไฟฟ้า 138,704.10 

บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 15/2565(CNTR-00070/65)



24
ซ้ือวัสดุที ใช้ในกิจกำรประปำ 336,087.00 336,087.00 เฉพำะเจำะจง รา้นพกิ ล การไฟฟ้า รา้นพกิ ล การไฟฟ้า 336,087 บาท เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 16/2565(CNTR-00071/65)

25
ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 197,575.50 197,575.50 เฉพำะเจำะจง รา้นพกิ ล การไฟฟ้า รา้นพกิ ล การไฟฟ้า 197,575.50 

บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 17/2565(CNTR-00072/65)

26
ซ้ืออำหำรเสริมนม 172,040.00 172,040.00 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากดั สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากดั 

172,040 บาท
เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 2/2565(CNTR-00074/65)

27
ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,400.00 5,400.00 เฉพำะเจำะจง นายศกัดิช์ยั โนนมี นายศกัดิช์ยั โนนม ี5,400 บาท เป็นผู้เสนอรำคำต  ำสุด 18/2565(CNTR-00073/65)



ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงนิที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บัคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

1 กอ่สรา้งทางน ้าเขา้-ทางน ้าออกสระเก็บน ้า

สาธารณะ(บริเวณสระหลวง) ชุมชนที ่5
91,600.00 91,600.00 เฉพาะเจาะจง นางล าไพร  ชินนะเสน นางล าไพร  ชินนะเสน 91,600 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 10/2565(CNTR-00076/65)

2 งานปรบัปรุงซอ่มแซมพ้ืนถนนลาดยางที่

ช ารุดเสยีหาย (บริเวณถนนสาย 3245-

หนองยางบน)

59,500.00 59,500.00 เฉพาะเจาะจง นางล าไพร  ชินนะเสน นางล าไพร  ชินนะเสน 59,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 11/2565(CNTR-00078/65)

3 จ้างบคุคลเพื่อปฏบิตังิานซอ่มบ ารุงและ

ดแูลระบบไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมอืงปรก

ฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2565

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  พระภมูิ นายณัฐพล  พระภมูิ 40,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 31/2565(CNTR-00081/65)

4 ซอ่มแซมรถยนต์ บร 6383 ชลบรีุ 5,110.00 5,110.00 เฉพาะเจาะจง นายยืนยง  นกแก้ว นายยืนยง  นกแก้ว 5,110 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 14/2565(CNTR-00082/65)

5 ซอ่มบ ารุงยานพาหนะและขนสง่ นง 8309

 ชลบรีุ
5,604.66 5,604.66 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบรีุ จ ากัด บริษทั โตโยต้า จี เอ็น ดี ชลบรีุ จ ากัด 

5,604.66 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 15/2565(CNTR-00086/65)

6 ซ้ือวสัดกุารเกษตร 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพกิุล การไฟฟา้ ร้านพกิุล การไฟฟา้ 12,412 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 20/2565(CNTR-00087/65)

7 จ้างท าป้ายประชาสมัพนัธ์ 18,360.00 18,360.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรพนัธ์ เอกอักษราภรณ์ นายวีรพนัธ์ เอกอักษราภรณ์ 18,360 
บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 16/2565(CNTR-00088/65)

8 ซ้ือวสัดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั  ฟรีเด้น เมดิคอล จ ากัด บริษทั  ฟรีเด้น เมดิคอล จ ากัด 6,600 
บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 17/2565(CNTR-00089/65)

9 จดัซ้ืออาหารเสริมนม ศพด. 27,010.28 27,010.28 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากัด สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากัด 27,010.28
 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 6/2565(CNTR-00091/65)

10 จดัซ้ืออาหารเสริมนม โรงเรียน 189,244.00 189,244.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากัด สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากัด 189,244 
บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 1/2565(CNTR-00090/65)

11 รถยนต์บรรทกุน ้าดบัเพลิงเอนกประสงค์ 

ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา ดา้นหลงัหวัเกง๋ตดิ

ถงับรรจุน ้าขนาดความจุไมน้่อยกว่า 

12,000 ลิตร

4,830,000.00 4,830,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั รังสิโย จ ากัด บริษทั รังสิโย จ ากัด 4,830,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 3/2565(CNTR-00093/65)

12 ซอ่มแซมไหล่ทางทีช่ ารุด (บริเวณบอ่หนิ)

 ชุมชนที ่5 หมูท่ี ่5
25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นางล าไพร  ชินนะเสน นางล าไพร  ชินนะเสน 25,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 12/2565(CNTR-00096/65)

13 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นางล าไพร  ชินนะเสน นางล าไพร  ชินนะเสน 5,600 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 18/2565(CNTR-00099/65)
14 โครงการวางทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล.(ถนน

สายหนองผกัตบ) ชุมชนที ่9 หมูท่ี ่9
152,900.00 152,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ส.เพิ มพนูทรัพย์ การโยธา จ ากัด บริษทั ส.เพิ มพนูทรัพย์ การโยธา จ ากัด

 152,900 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 32/2565(CNTR-00100/65)

15 งานซอ่มแซมทอ่ระบายน ้า ค.ส.ล. 

(บริเวณทางเขา้ชมรมคนรกัเห็ด) ชุมชนที่

 9 หมูท่ี ่9 

87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์  วงษสุ์วรรณ นายชัยรัตน์  วงษสุ์วรรณ 87,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 19/2565(CNTR-00101/65)

16 ซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ 63,900.00 63,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทเีเอนด์พคีอมพวิเตอร์ ร้านทเีเอนด์พคีอมพวิเตอร์ 63,900 
บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 21/2565(CNTR-00102/65)

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนธันวำคม พ.ศ.2564

เทศบำลเมืองปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบรุี



17 ซ้ือวสัดทุีใ่ชใ้นกจิการประปา 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา ข าโคก นายอนุชา ข าโคก 66,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 22/2565(CNTR-00103/65)

18 จ้างพนกังานชว่ยเหลืองานสวสัดกิารสงัคม

เทศบาลเมอืงปรกฟ้า
30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายคเชน  ลีมหาทมิ นายคเชน  ลีมหาทมิ 30,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 32/2565(CNTR-00105/65)

19 จดัซ้ืออาหารเสริมนม โรงเรียน 172,040.00 172,040.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากัด สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากัด 172,040 
บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 4/2565(CNTR-00106/65)

20 จดัซ้ืออาหารเสริมนม ศพด. 24,554.80 24,554.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากัด สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากัด 24,554.80
 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 23/2565(CNTR-00107/65)

21 ซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ 10,670.00 10,670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทเีเอนด์พคีอมพวิเตอร์ ร้านทเีเอนด์พคีอมพวิเตอร์ 10,670 
บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด 24/2565(CNTR-00108/65)



ล ำดบัที่
โครงกำร/รำยกำร วงเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและ
รำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีคุ่มสัญญำ อปท./
(เลขทีส่ัญญำ e-LAAS)

1 ชุดอุปกรณ์ส ำหรับหอ้งเรียนคุณภำพ
แหง่กำรเรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยี
สำรสนเทศ DLTV ศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กบ้ำนเจ็ดเนิน ต ำบลเกำะจันทร์ 
อ ำเภอเกำะจันทร์จังหวัดชลบุรี 
[751TJ38001600001]

29,500.00 29,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีเเอนด์พคีอมพวิเตอร์ ร้ำนทีเเอนด์พคีอมพวิเตอร์
 29,500 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 25/2565(CNTR-00111/65)

2 ชุดอุปกรณ์ส ำหรับหอ้งเรียนคุณภำพ
แหง่กำรเรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยี
สำรสนเทศ DLTV ศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กบ้ำนโค้งประดู่ ต ำบลเกำะจันทร์ 
อ ำเภอเกำะจันทร์จังหวัดชลบุรี 
[751TJ38001600003]

29,500.00 29,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีเเอนด์พคีอมพวิเตอร์ ร้ำนทีเเอนด์พคีอมพวิเตอร์
 29,500 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 27/2565(CNTR-00110/65)

3 ชุดอุปกรณ์ส ำหรับหอ้งเรียนคุณภำพ
แหง่กำรเรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยี
สำรสนเทศ DLTV ศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กบ้ำนเขำวังเเก้ว ต ำบลเกำะจันทร์
 อ ำเภอเกำะจันทร์จังหวัดชลบุรี 
[751TJ38001600002]

29,500.00 29,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนทีเเอนด์พคีอมพวิเตอร์ ร้ำนทีเเอนด์พคีอมพวิเตอร์
 29,500 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 26/2565(CNTR-00109/65)

4 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 50,000.00 50,000.00 เฉพำะเจำะจง ภวูเดช  จิตติศักด์ิ ภวูเดช  จิตติศักด์ิ 50,000
 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 28/2565(CNTR-00113/65)

5 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 32,500.00 32,500.00 เฉพำะเจำะจง คณะบุคคล พ.ีเค.ซัพพลำย คณะบุคคล พ.ีเค.ซัพพลำย
 32,500 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 29/2565(CNTR-00112/65)

6 จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ศพด. 24,554.80 24,554.80 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์โคนมบ้ำนบึง จ ำกัด สหกรณ์โคนมบ้ำนบึง 
จ ำกัด 24,554.80 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 19/2565(CNTR-00116/65)

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมกรำคม พ.ศ.2565

เทศบำลเมืองปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวดัชลบุรี



7 ซ่อมแซมเคร่ืองกรองน้ ำ 5,150.00 5,150.00 เฉพำะเจำะจง กฤษณ์  สุกสีดำ กฤษณ์  สุกสีดำ 5,150 
บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 20/2565(CNTR-00117/65)

8 ซ่อมรถบรรทุกน้ ำ 86-3360 33,440.82 33,440.82 เฉพำะเจำะจง บริษทั อีซูซุ ตะวันออก 
ชลบุรี จ ำกัด

บริษทั อีซูซุ ตะวันออก 
ชลบุรี จ ำกัด 33,440.82 
บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 21/2565(CNTR-00120/65)

9 ซ่อมบ ำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำ
 ผน 4665 ชลบุรี

43,930.00 43,930.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ทวีวงษ ์เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ำกัด

บริษทั ทวีวงษ ์เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ำกัด 43,930 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 22/2565(CNTR-00125/65)

10 ซ่อมบ ำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ ำ
 84-7014 ชลบุรี

77,730.00 77,730.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ทวีวงษ ์เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ำกัด

บริษทั ทวีวงษ ์เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ำกัด 77,730 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 23/2565(CNTR-00126/65)

11 ขุดลอกวัชพชื 46,200.00 46,200.00 เฉพำะเจำะจง นำยจิระพงษ ์ ตระกูลชล
ชำติ

นำยจิระพงษ ์ ตระกูลชล
ชำติ 46,200 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 24/2565(CNTR-00127/65)

12 ซ่อมบ ำรุงรถยนต์ กย 8170 ชลบุรี 20,550.00 20,550.00 เฉพำะเจำะจง ทีแม็กซ์เซ็นเตอร์ ทีแม็กซ์เซ็นเตอร์ 20,550 
บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 25/2565(CNTR-00129/65)

13 จ้ำงเหมำติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟำ้ศูนย์
พฒันำเด็กเล็กบ้ำนเขำวังแก้ว

5,600.00 5,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงล ำไพร  ชินนะเสน นำงล ำไพร  ชินนะเสน 
5,600 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 26/2565(CNTR-00138/65)

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณถนนสำยหลุมลูกรัง 
ชุมชนที ่9 หมูท่ี ่9 ต ำบลเกำะจันทร์ 
 อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

9,720,000.00 9,720,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด โชค
อุปถัมภ์

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด โชค
อุปถัมภ ์9,720 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 34/2565(CNTR-00141/65)

15 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณถนนสำยหนองยำงล่ำง-
ทล.3245 ชุมชนที ่5 หมูท่ี ่5 ต ำบล
เกำะจันทร์  อ ำเภอเกำะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี

5,080,000.00 5,080,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด โชค
อุปถัมภ์

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด โชค
อุปถัมภ ์5,080 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 35/2565(CNTR-00139/65)

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณถนนสำยเจ็ดเนิน-โปร่ง
หนิ-ชบ.3102 ชุมชนที ่5 หมูท่ี ่5 
ต ำบลเกำะจันทร์  อ ำเภอเกำะจันทร์
 จังหวัดชลบุรี

8,320,000.00 8,320,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด โชค
อุปถัมภ์

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด โชค
อุปถัมภ ์8,320 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 33/2565(CNTR-00140/65)

17 ซ้ือวัสดุอืน่ทีใ่ช้ในกิจกำรประปำ 12,840.00 12,840.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั กัมพลกำรช่ำง 
(1980) จ ำกัด

บริษทั กัมพลกำรช่ำง 
(1980) จ ำกัด 12,840 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 30/2565(CNTR-00145/65)



ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ

รำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้ับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

1

ปั้มซมัเมอร์ส ขนาด 1.5 

HP จ านวน 3 ชุดๆละ 

18,200 บาท, ปั๊มน ้าแบบ

แรงดนั ขนาด 3 HP 

จ านวน 3 ตวัๆละ 12,900 

บาท

93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั กมัพลการชา่ง 

(1980) จ ากดั

บรษิทั กมัพลการชา่ง 

(1980) จ ากดั 93,090 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 34/2565(CNTR-00150/65)

2 ซ้ือวสัดยุานพาหนะและขนสง่ 22,300.00 22,300.00 เฉพาะเจาะจง รา้นกาญจนศริิ รา้นกาญจนศริ ิ22,300 บาท เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 33/2565(CNTR-00149/65)

3 ซ้ือวสัดอุืน่ทีใ่ชใ้นกจิการ

ประปา
25,359.00 25,359.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั กมัพลการชา่ง 

(1980) จ ากดั

บรษิทั กมัพลการชา่ง 

(1980) จ ากดั 25,359 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 35/2565(CNTR-00151/65)

4
โครงการรณรงค์ป้องกนั

ควบคมุโรคเอดส์และ

เพศสมัพนัธ์กอ่นวยัอนัควร

แกเ่ยาวชน

13,215.00 13,215.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรพนัธ์ เอกอกัษราภรณ์
นายวีรพนัธ์ เอกอกัษราภรณ์

 13,215 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 27/2565(CNTR-00160/65)

5
โครงการรณรงค์ป้องกนั

ควบคมุโรคเอดส์และ

เพศสมัพนัธ์กอ่นวยัอนัควร

แกเ่ยาวชน

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเรือนแกว้ ภกัดคี า
นางสาวเรือนแกว้ ภกัดคี า 

7,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 28/2565(CNTR-00161/65)

6
โครงการรณรงค์ป้องกนั

ควบคมุโรคเอดส์และ

เพศสมัพนัธ์กอ่นวยัอนัควร

แกเ่ยาวชน

11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา พน้ภยัพาล
นางโสภา พน้ภยัพาล 

11,250 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 29/2565(CNTR-00164/65)

7 ซ้ือวสัดสุ านกังาน 9,249.00 9,249.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร

 ดอทคอม

หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร

 ดอทคอม 9,249 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 36/2565(CNTR-00169/65)

8 ซ้ือวสัดสุ านกังาน 5,016.00 5,016.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้ ุนสว่นจ ากดั  บา้นบงึ

เครือ่งเขยีน

หา้งหุ้ ุนสว่นจ ากดั  บา้นบงึ

เครือ่งเขยีน 5,016 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 37/2565(CNTR-00171/65)

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนกุมภำพันธ ์พ.ศ.2565

เทศบำลเมอืงปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบุรี



9 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

บรกิาร
15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล  จิว๋แยม้

นายนพดล  จิว๋แยม้ 15,400

 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 30/2565(CNTR-00172/65)

10
กอ่สรา้งถนนลูกรงั (ถนน

สายบา้นนายโส กดุแถลง) 

ชุมชนที ่5 หมูท่ี ่5

475,000.00 475,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ส.เพิม่พูนทรพัย์ การ

โยธา จ ากดั

บรษิทั ส.เพิม่พูนทรพัย์ การ

โยธา จ ากดั 475,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 36/2565(CNTR-00174/65)

11
กอ่สรา้งถนนลูกรงั (ถนน

สายบา้นนายแกว้) ชุมชนที ่

4 หมูท่ี ่4

483,000.00 483,000.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ส.เพิม่พูนทรพัย์ การ

โยธา จ ากดั

บรษิทั ส.เพิม่พูนทรพัย์ การ

โยธา จ ากดั 483,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 37/2565(CNTR-00173/65)

12
โครงการรณรงค์ป้องกนั

และควบคมุโรคทีเ่กดิจากยุง

เป็นพาหะน าโรคเชงิรุก

แบบบูรณาการ

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา พน้ภยัพาล
นางโสภา พน้ภยัพาล 7,500

 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 31/2565(CNTR-00177/65)

13 ซ่อมแซมรถกระเชา้ไฟฟ้า 

84-9135 ชลบุรี
28,680.00 28,680.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากดั

บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากดั 28,680 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 32/2565(CNTR-00178/65)

14
โครงการกอ่สรา้งถนนลูกรงั 

(ถนนสายบา้นนายจนัทร์ 

บุญเมือง)ชุมชนที ่10 หมูท่ี ่

10

499,900.00 499,900.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ส.เพิม่พูนทรพัย์ การ

โยธา จ ากดั

บรษิทั ส.เพิม่พูนทรพัย์ การ

โยธา จ ากดั 499,900 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 38/2565(CNTR-00179/65)

15 ซ่อมแซมรถบรรทุกน ้า 

84-7014 ชลบุรี
90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากดั

บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากดั 90,950 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 33/2565(CNTR-00181/65)

16 ซ่อมแซมรถบรรทุกน ้า 

4665 ชลบุรี
20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากดั

บรษิทั ทวีวงษ์ เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ากดั 20,500 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุด 34/2565(CNTR-00182/65)



ล ำดบัที่ โครงกำร/รำยกำร
วงเงนิที่จัดซ้ือจัด

จ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้ำง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่คุมสัญญำ อปท./
(เลขที่สัญญำ e-LAAS)

1
รถบรรทกุ ดีเซล ขนาด 1 ตัน 

714,800.00 714,800.00 คัดเลือก บริษทั โตโยตา้ จี เอ็น ด ีชลบรีุ จ ากดั
บริษทั โตโยตา้ จี เอ็น ด ีชลบรีุ จ ากดั 

714,800 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 5/2565(CNTR-00184/65)

2
เก้าอี้ท่างานแบบมีพนักพงิและเทา้แขน 
จ่านวน ๒ ตัวๆละ 2,500 บาท, โต๊ะวาง
คอมพวิเตอร์ ขนาด 120x60 เซนติเมตร

8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ เอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ 8,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 39/2565(CNTR-00185/65)

3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนนสายเนินทุ่ง ซอย 4) ชุมชนที  6 หมู่ที 
 6

393,000.00 393,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ส.เพิ่มพูนทรพัย์ การโยธา จ ากดั
บริษทั ส.เพิ่มพูนทรพัย์ การโยธา จ ากดั 

393,000 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 41/2565(CNTR-00186/65)

4
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน
สายหนองบอน ซอย 1) ชุมชนที  9 หมู่ที  9

496,900.00 496,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ส.เพิ่มพูนทรพัย์ การโยธา จ ากดั
บริษทั ส.เพิ่มพูนทรพัย์ การโยธา จ ากดั 

496,900 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 42/2565(CNTR-00187/65)

5
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน
สายบา้นแปลง ซอย 4 ช่วงที  2) ชุมชนที  
11 หมู่ที  11

484,800.00 484,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ส.เพิ่มพูนทรพัย์ การโยธา จ ากดั
บริษทั ส.เพิ่มพูนทรพัย์ การโยธา จ ากดั

484,800 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 40/2565(CNTR-00188/65)

6 ค่าอาหารเสริมนม ศพด. 23,327.06 23,327.06 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากดั สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากดั 23,327.06 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 31/2565(CNTR-00190/65)

7 ค่าอาหารเสริมนม รร. 163,438.00 163,438.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากดั สหกรณ์โคนมบา้นบงึ จ ากดั 163,438 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 6/2565(CNTR-00189/65)

8
โครงการส่งเสริม ปอ้งกัน และควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
อุบติัใหม่อื นๆ

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ  ธนปรีชาวฒัน์
นางสาวธมลวรรณ  ธนปรีชาวฒัน์ 100,000

 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 37/2565(CNTR-00194/65)

9
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน
สายบา้นลุงอินทร์) ช่วงที  3  ชุมชนที  3 
หมู่ที  3

494,900.00 494,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ส.เพิ่มพูนทรพัย์ การโยธา จ ากดั
บริษทั ส.เพิ่มพูนทรพัย์ การโยธา จ ากดั 

494,900 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 43/2565(CNTR-00197/65)

10
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน
สายบา้นนางสุนันท ์พงษท์วี – บา้นนาง
ส่าเภา โพธิส์อน) ชุมชนที  13 หมู่ที  13

494,900.00 494,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ส.เพิ่มพูนทรพัย์ การโยธา จ ากดั
บริษทั ส.เพิ่มพูนทรพัย์ การโยธา จ ากดั

494,900 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 44/2565(CNTR-00198/65)

11
เพาเวอร์มิกเซอร์  12 Ch  จ่านวน  1  
เครื อง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นร่วมกจิ อเิล็กทรอนิกส์ รา้นร่วมกจิ อเิล็กทรอนิกส์ 9,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 40/2565(CNTR-00201/65)

12 รายจ่ายเพื อใหไ้ด้มาซึ งบริการ 247,500.00 247,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 3ช. 38 จ ากดั บริษทั 3ช. 38 จ ากดั 347,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 46/2565(CNTR-00203/65)

13
ค่าครุภณัฑ์เครื องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง)

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากดั ชลวิวฒัน์ เอ็นจิเนียริง่
หา้งหุน้สว่นจ ากดั ชลวิวฒัน์ เอ็นจิเนียริง่ 

89,880 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 43/2565(CNTR-00207/65)

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม พ.ศ.2565

เทศบำลเมืองปรกฟ้ำ อ ำเภอเกำะจันทร์ จังหวัดชลบรุี



14
โทรทศัน์  LED TV ขนาด  43  นิ้ว 
จ่านวน 1  เครื อง

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นทเีเอนด์พีคอมพวิเตอร์ รา้นทเีเอนด์พีคอมพวิเตอร์ 12,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 42/2565(CNTR-00206/65)

15
โครงการส่งเสริม ปอ้งกัน และควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
อุบติัใหม่

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธมลวรรณ  ธนปรีชาวฒัน์
นางสาวธมลวรรณ  ธนปรีชาวฒัน์ 30,000 

บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 41/2565(CNTR-00205/65)

16
เครื องพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที  2 (27 หน้า/นาท)ี

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง รา้นทเีเอนด์พีคอมพวิเตอร์ รา้นทเีเอนด์พีคอมพวิเตอร์ 26,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 44/2565(CNTR-00208/65)

17 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 29,963.00 29,963.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร ดอทคอม
หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร ดอทคอม 

29,963 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 45/2565(CNTR-00209/65)

18 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 23,060.00 23,060.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร ดอทคอม
หา้งหุน้สว่นจ ากดั อกัษรสาร ดอทคอม 

23,060 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 46/2565(CNTR-00210/65)

19 รายจ่ายเพื อใหไ้ด้มาซึ งบริการ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวรรณ  ผลดี นายไพวรรณ  ผลด ี32,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 35/2565(CNTR-00211/65)

20 ซ้ือวัสดุประปา 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กมัพลการชา่ง (1980) จ ากดั
บริษทั กมัพลการชา่ง (1980) จ ากดั 

19,260 บาท
เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 48/2565(CNTR-00212/65)

21

เก้าอี้ส่านักงาน (ยูโรเบาะหนังขาเหล็ก)  
จ่านวน 1 ตัว, ตู้บานเลื อนทบึ ขนาด  5  
ฟตุ  จ่านวน  1  ใบ, ตู้ล็อคเกอร์  12  
ประตู  จ่านวน  1  ใบ, ตู้เหล็ก  4  ล้ินชัก
  จ่านวน  2  ใบ ๆ ละ 3,700 บาท, โต๊ะ
ท่างานเหล็ก ขนาด 4 ฟตุ จ่านวน  1  ตัว,
 บานเลื อนกระจก ขนาด  5  ฟตุ  จ่านวน
  1  ใบ

32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ เอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ 32,800 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 50/2565(CNTR-00213/65)

22
เตียงเหล็กขนาด  3.5  ฟตุ   จ่านวน  ๖  
เตียงๆละ 4,200  บาท

25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ เอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ 25,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 49/2565(CNTR-00214/65)

23
ซุ้มม้านั งส่ารอง นั งได้ 8 - 10 คน  ขนาด 
ยาว 4.20 เมตร x สูง 2.10 เมตร x กว้าง
 1.20 เมตร

117,700.00 117,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชลบรีุการศกึษา จ ากดั บริษทั ชลบรีุการศกึษา จ ากดั 117,700 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุด 51/2565(CNTR-00216/65)


