
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1 จ�างเหมาจัดแสดงละครลิง งานแผ�นดินสมเด็จ 25,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวัชระ  กันรอบรู� นายวัชระ  กันรอบรู�

พระนารายณ& ในวันที่ 15 กุมภาพันธ& 2563 25,000.00                                 25,000.00                                  

2 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 100,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.สตาร& ป6โตรเลี่ยม พลัส จํากัด สาขา2 เขาจีนแล บ.สตาร& ป6โตรเลี่ยม พลัส จํากัด สาขา2 เขาจีนแล

100,000.00                               100,000.00                                

3 จ�างซ�อมแซมเครื่องกระจายเสียงไร�สายทางไกลอัตโนมัติ 14,100.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมประเสริฐ จํากัด บริษัท อุดมประเสริฐ จํากัด

ชนิดไร�สาย  จํานวน  3  รายการ 14,100.00                                 14,100.00                                  

4 จ�างเหมาตกแต�งสถานที่ บ�านพักหลวงรับราชฑูต 338,000.00       เฉพาะเจาะจง นายทวนทอง  นกจั่น นายทวนทอง  นกจั่น

(บ�านวิชาเยนทร&) งานแผ�นดินสมเด็จพระนารายณ& 338,000.00                               338,000.00                                

ประจําปB 2563

5 จ�างวางท�อระบายน้ํา คสล.ลอดถนนบริเวณทางเข�า 46,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ& หจก.ส.ธนพันธุ&

อ�างเก็บน้ําห�วยซับเหล็ก ชุมชนบ�านนิคมหมู� 6 สามัคคี 46,000.00                                 46,000.00                                  

ม.6  ต.นิคมฯ

6 จ�างขุดลํารางพร�อมวางท�อระบายน้ําข�างทาง ซอย 3 361,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ& หจก.ส.ธนพันธุ&

(ระหว�างสายตรี-สายโท) ชุมชนบ�านสามพันตา 5,900.00                                   5,900.00                                    

ม.3  ต.โคกตูม

7 จ�างก�อสร�างหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนบ�าน 371,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พุฒิพงศ& สติล หจก.พุฒิพงศ& สติล

ท�าเดื่อน�อย  ม.5  ต.นิคมฯ 371,000.00                               371,000.00                                

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จ�างในรอบเดือน  กุมภาพันธ,  2563
เทศบาลตําบลโคกตูม  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  

ลงชื่อ                                                        ผู�จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

8 จ�างก�อสร�างหอถังเหล็กเก็บน้ําแทนของเดิม บริเวณ 298,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พุฒิพงศ& สติล หจก.พุฒิพงศ& สติล

ชุมชนบ�านคีรีวงศ&  ม.10  ต.โคกตูม 298,000.00                               298,000.00                                

9 จ�างก�อสร�างหอถังเหล็กเก็บน้ํา บริเวณชุมชนบ�าน 384,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พุฒิพงศ& สติล หจก.พุฒิพงศ& สติล

รักโคกสะอาด  ม.11  ต.นิคมฯ 384,000.00                               384,000.00                                

10 จ�างเหมาเครื่องเสียงไฟส�องสว�างและไฟประดับ 110,000.00       เฉพาะเจาะจง นายไทยรัฐ  พึ่งพิศวง นายไทยรัฐ  พึ่งพิศวง

(บ�านวิชาเยนทร&) งานแผ�นดินสมเด็จพระนารายณ& 110,000.00                               110,000.00                                

11 จ�างเหมาดนตรีบรรเลงเพลง งานแผ�นดินสมเด็จ 40,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสันติภาพ  องอาจ นายสันติภาพ  องอาจ

พระนารายณ& ประจําปB 2563 40,000.00                                 40,000.00                                  

12 จ�างเหมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ& งานแผ�นดินสมเด็จ 2,680.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ6ร&นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ6ร&นโฆษณา จํากัด

พระนารายณ& ประจําปB 2563 2,680.00                                   2,680.00                                    

13 จ�างซ�อมแซมเสาไฟฟMาที่ถูกรถชน 9,000.00            เฉพาะเจาะจง นายประพัฒน&  บรรจงทรัพย& นายประพัฒน&  บรรจงทรัพย&

9,000.00                                   9,000.00                                    

14 จ�างเหมาซัก - รีดผ�าปูโตNะอาหารประจําเดือน กุมภาพันธ& 1,925.00            เฉพาะเจาะจง นางสายทวน  ป6Oนทอง นางสายทวน  ป6Oนทอง

2563 1,925.00                                   1,925.00                                    
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ลงชื่อ                                                        ผู�จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

15 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส�ง หมายเลขทะเบียน 3,000.00            เฉพาะเจาะจง ร�าน ลพบุรี คาร&เซอร&วิส ร�าน ลพบุรี คาร&เซอร&วิส

กง 9636 ลพบุรี 3,000.00                                   3,000.00                                    

16 จ�างเหมาจัดทําปMายไวนิล โครงการประกวดสื่อและวิจัย 250.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ6ร&นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ6ร&นโฆษณา จํากัด

จํานวน 1 ปMาย ขนาด 1.00 x 2.50 เมตร 250.00                                      250.00                                       

17 จ�างซ�อมแซมรถยนต& หมายเลขทะเบียน กค 3000 25,399.13         เฉพาะเจาะจง บริษัท ลพบุรี ฮอนด�าคาร&ส& จํากัด บริษัท ลพบุรี ฮอนด�าคาร&ส& จํากัด

ลพบุรี 25,399.13                                 25,399.13                                  

18 จัดซื้อวัสดุไฟฟMาและวิทยุ  จํานวน  7  รายการ 159,100.00       เฉพาะเจาะจง ร�าน สัมฤทธิ์การไฟฟMา ร�าน สัมฤทธิ์การไฟฟMา

159,100.00                               159,100.00                                

19 จัดซื้อกากน้ําตาล  จํานวน 10 ถัง 3,500.00            เฉพาะเจาะจง ร�าน พงษ&ไทยเคมีเกษตร ร�าน พงษ&ไทยเคมีเกษตร

3,500.00                                   3,500.00                                    

20 จ�างจัดทําตรายาง  จํานวน  13  รายการ 3,130.00            เฉพาะเจาะจง ร�าน สระแก�วบล็อค ร�าน สระแก�วบล็อค

3,130.00                                   3,130.00                                    

21 จัดซื้อครุภัณฑ&งานบ�านงานครัว (ถังต�มน้ําร�อนไฟฟMา) 5,800.00            เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ�าส& จํากัด (มหาชน) บ.สยามโกลบอลเฮ�าส& จํากัด (มหาชน)

จํานวน 2 เครื่อง 5,800.00                                   5,800.00                                    

(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ
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ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

22 จัดซื้อครุภัณฑ&คอมพิวเตอร& จํานวน  4  รายการ 34,690.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีอาร& เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด& เทคโนโลยี จํากัด บ.ดีอาร& เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด& เทคโนโลยี จํากัด

34,690.00                                 34,690.00                                  

23 จ�างซ�อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร& หมายเลขครุภัณฑ& 470.00              เฉพาะเจาะจง ร�าน ฟ6วเจอร&สมาร&ท ร�าน ฟ6วเจอร&สมาร&ท
416 59 0064  จํานวน 1 เครื่อง 470.00                                      470.00                                       

24 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส�ง (ยางนอก) 12,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยางสามัคคี ออโต� ไทร& หจก.ยางสามัคคี ออโต� ไทร&

จํานวน  4  เส�น 12,600.00                                 12,600.00                                  

25 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร&  จํานวน  8  รายการ 21,820.00         เฉพาะเจาะจง บ.ดีอาร& เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด& เทคโนโลยี จํากัด บ.ดีอาร& เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด& เทคโนโลยี จํากัด

21,820.00                                 21,820.00                                  

26 จ�างซ�อมแซมรถยนต&กระเช�า หมายเลขทะเบียน 6,000.00            เฉพาะเจาะจง ร�าน ลพบุรี คาร&เซอร&วิส ร�าน ลพบุรี คาร&เซอร&วิส

82-9001  ลพบุรี 6,000.00                                   6,000.00                                    

27 จัดซื้อครุภัณฑ&สํานักงาน  จํานวน  2  รายการ 12,240.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฟอร&นิเจอร& ลพบุรี 1990 จํากัด บริษัท บางกอกเฟอร&นิเจอร& ลพบุรี 1990 จํากัด

12,240.00                                 12,240.00                                  

28 จัดซื้อชุดวัสดุ-อุปกรณ& สําหรับโครงการจัดส�งนักกีฬา 65,747.00         เฉพาะเจาะจง ร�าน โอเคสปอร&ต ร�าน โอเคสปอร&ต

เข�าร�วมโครงการแข�งขันของหน�วยงานฯ 65,747.00                                 65,747.00

29 จัดซื้อครุภัณฑ&คอมพิวเตอร& จํานวน  1  รายการ 2,290.00            เฉพาะเจาะจง บ.ดีอาร& เอ็นจิเนียริ่ง แอนด& เทคโนโลยี จํากัด บ.ดีอาร& เอ็นจิเนียริ่ง แอนด& เทคโนโลยี จํากัด

2,290.00                                   2,290.00                                    
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ลงชื่อ                                                        ผู�จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

30 จ�างก�อสร�างถนน คสล. ซอย 4 (ระหว�างสายจัตวา - 459,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ& หจก.ส.ธนพันธุ&

สายทหาร) ชุมชนบ�านห�วยจันทร&  ม.7  ต.โคกตูม 459,000.00                               459,000.00                                

31 จ�างซ�อมแซมรถยนต& หมายเลขทะเบียน กจ 7704 6,721.21            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยธาดากรุNป จํากัด บริษัท ไทยธาดากรุNป จํากัด

ลพบุรี จํานวน 1 คัน 6,721.21                                   6,721.21                                    

32 จ�างฝVงกลบขยะมูลฝอยบริเวณที่ทิ้งขยะเทศบาล 212,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ& หจก.ส.ธนพันธุ&

ม.11  ต.โคกตูม 212,000.00                               212,000.00                                

33 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 100,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร&ป6โตรเลี่ยม จํากัด สาขาที่ 2 บริษัท สตาร&ป6โตรเลี่ยม จํากัด สาขาที่ 2

100,000.00                               100,000.00                                

34 จ�างซ�อมแซมรถยนต& หมายเลขทะเบียน กง 9636 4,400.00            เฉพาะเจาะจง ร�านลพบุรี คาร&เซอร&วิส ร�านลพบุรี คาร&เซอร&วิส

ลพบุรี 4,400.00                                   4,400.00                                    

35 จ�างซ�อมรถตักหน�าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน 46,150.00         เฉพาะเจาะจง ร�าน ช�างอ�วน ร�าน ช�างอ�วน

ตง 1281 ลพบุรี 46,150.00                                 46,150.00                                  

36 จ�างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด�านงานนิติการ 56,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอันธิกา  ไตรรัตน& นางสาวอันธิกา  ไตรรัตน&

จํานวน  1  คน 56,000.00                                 56,000.00                                  

ลงชื่อ                                                        ผู�จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ
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ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

37 ซ�อมสร�างถนน คสล.ซอย 2 (ระหว�างสายโท-สายจัตวา) 1,290,000.00    e-bidding อยู�ระหว�างดําเนินการ อยู�ระหว�างดําเนินการ

ชุมชนบ�านหนองแกเตื่อย  ม.4  ต.โคกตูม  -  -

38 ซ�อมสร�างถนน คสล. ซอย 4 (ระหว�างสายตรี-สายโท) 1,164,000.00    e-bidding อยู�ระหว�างดําเนินการ อยู�ระหว�างดําเนินการ

ชุมชนบ�านซอย 5  ม.13  ต.โคกตูม  -  - 

39 ซ�อมสร�างถนน คสล. ซอย 8 (ระหว�างสายตรี-สายโท) 1,951,000.00    e-bidding อยูระหว�างดําเนินการ อยูระหว�างดําเนินการ

ชุมชนบ�านห�วยส�ม  ม.6  ต.โคกตูม  -  -

ลงชื่อ                                                        ผู�จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ




