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

1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 100,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร#ป%โตรเลี่ยม พลัส จํากัด บริษัท สตาร#ป%โตรเลี่ยม พลัส จํากัด

100,000.00                               100,000.00                                

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร# จํานวน 2 รายการ 10,230.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด

10,230.00                                 10,230.00                                  

3 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส�ง (แบตเตอรี่รถยนต#) 7,800.00           เฉพาะเจาะจง ร6าน เอ็น บี การไฟฟ9า ร6าน เอ็น บี การไฟฟ9า

จํานวน  2  ลูก 7,800.00                                   7,800.00                                    

4 จัดซื้อธงตราสัญลักษณ# ส.ก.  จํานวน  2  รายการ 16,250.00         เฉพาะเจาะจง ชนกนันท#  ทรัพย#โฉม ชนกนันท#  ทรัพย#โฉม

16,250.00                                 16,250.00                                  

5 จ6างเหมาฝBงกลบขยะและบดอัดพื้นที่ทิ้งขยะ  ม.11 186,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

ต.โคกตูม 186,000.00                               186,000.00                                

6 จัดซื้อวัสดุไฟฟ9าและวิทยุ  จํานวน  1  รายการ 4,500.00           เฉพาะเจาะจง ร6าน ไทยการยนต# ร6าน ไทยการยนต#

4,500.00                                   4,500.00                                    

7 จ6างเหมาจัดทําไวนิลและประกาศ 2,150.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด

2,150.00                                   2,150.00                                    

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จ�างในรอบเดือน สิงหาคม  2563
เทศบาลตําบลโคกตูม  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  

ลงชื่อ                      สายทอง พานทอง                                  ผู6จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

8 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส�ง (ยางรถยนต#) 87,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยางสามัคคี ออโต6 ไทร# หจก.ยางสามัคคี ออโต6 ไทร#

จํานวน  4  รายการ 87,500.00                                 87,500.00                                  

9 จ6างเหมาจัดทําไวนิล โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ 1,350.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด

1,350.00                                   1,350.00                                    

10 จ6างซ�อมแซมรถยนต#บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 13,100.00         เฉพาะเจาะจง ร6าน ช�างอ6วน ร6าน ช�างอ6วน

82-8401 ลพบุรี 13,100.00                                 13,100.00                                  

11 จ6างเหมาจัดทําไวนิลพระบรมฉายาลักษณ#สมเด็จ 1,440.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด

พระนางเจ6าสิริกิติ์ฯ 1,440.00                                   1,440.00                                    

12 จ6างซ�อมแซมรถแทร็กเตอร# ตฆ 2205 ลพบุรี 2,900.00           เฉพาะเจาะจง อู� วิเชียร (ช�างตึ๋ง) อู� วิเชียร (ช�างตึ๋ง)

2,900.00                                   2,900.00                                    

13 จ6างจัดทําตรายาง  จํานวน  11 รายการ 4,120.00           เฉพาะเจาะจง ร6าน สระแก6วบลNอค ร6าน สระแก6วบลNอค

4,120.00                                   4,120.00                                    

14 จ6างเหมาเพื่อทําการสํารวจความพึงพอใจฯ 30,000.00         เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

30,000.00                                 30,000.00                                  
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ลงชื่อ                            สายทอง พานทอง                                  ผู6จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

16 จัดซื้อผ6าเวคลุค 6,705.00           เฉพาะเจาะจง ร6าน ศรีจันทร#เพ็ญ ร6าน ศรีจันทร#เพ็ญ

6,705.00                                   6,705.00                                    

16 จ6างเหมาถ�ายเอกสารคําแถลงงบประมาณและร�าง 2,404.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พี เค เซ็นเตอร# เซอร#วิส หจก.พี เค เซ็นเตอร# เซอร#วิส

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปQงบประมาณ 2,404.00                                   2,404.00                                    

2564

17 ซ�อมสร6างถนนแอสฟBลท#ติกคอนกรีต ซอยปาปQ ชุมชนบ6าน 494,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ

หมู� 8 สามัคคี  ม.8  ต.นิคมฯ 494,500.00                               494,500.00                                

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน 13  รายการ 14,377.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

14,377.00                                 14,377.00                                  

19 จ6างซ�อมแซมเครื่องปริ้น ยี่ห6อ Brother HL-3170CDW 2,839.00           เฉพาะเจาะจง ร6าน ฟ%วเจอร#สมาร#ท ร6าน ฟ%วเจอร#สมาร#ท

หมายเลขครุภัณฑ# 416 59 0075 2,839.00                                   2,839.00                                    

20 จัดซื้อวัสดุก�อสร6าง  จํานวน  8  รายการ 1,776.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมจันทร#วัสดุก�อสร6าง จํากัด บริษัท เอี่ยมจันทร#วัสดุก�อสร6าง จํากัด

1,776.00                                   1,776.00                                    

21 จ6างขุดล6อมย6ายต6นไม6ด6านหน6าศาลพระพรหม พร6อมปลูก 10,000.00         เฉพาะเจาะจง นางจินดา  ปู_ศรี นางจินดา  ปู_ศรี

จํานวน  3  ต6น 10,000.00                                 10,000.00                                  
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ลงชื่อ                    สายทอง พานทอง                                          ผู6จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

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

22 จัดซื้อวัสดุงานบ6านงานครัว  จํานวน  26  รายการ 37,288.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อภิชาติมินิมาร#ท จํากัด บริษัท อภิชาติมินิมาร#ท จํากัด

37,288.00                                 37,288.00                                  

23 จัดซื้อวัสดุงานบ6านงานครัว  จํานวน  10 รายการ 3,899.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท อภิชาติมินิมาร#ท จํากัด บริษัท อภิชาติมินิมาร#ท จํากัด

3,899.00                                   3,899.00                                    

24 จ6างเหมาซ�อมแซมรถยนต#บรรทุกน้ําดับเพลิง 7,810.00           เฉพาะเจาะจง ร6าน มนูการช�าง ร6าน มนูการช�าง

อเนกประสงค# หมายเลขทะเบียน 91-9298 ลพบุรี 7,810.00                                   7,810.00                                    

25 จัดซื้อครุภัณฑ#สํานักงาน  จํานวน  3  รายการ 26,290.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฟอร#นิเจอร# ลพบุรี 1990 จํากัด บริษัท บางกอกเฟอร#นิเจอร# ลพบุรี 1990 จํากัด

26,290.00                                 26,290.00                                  

26 จัดซื้อวัสดุไฟฟ9าและวิทยุ  จํานวน 2  รายการ 1,700.00           เฉพาะเจาะจง ร6าน สัมฤทธิ์การไฟฟ9า ร6าน สัมฤทธิ์การไฟฟ9า

1,700.00                                   1,700.00                                    

27 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  จํานวน  2  รายการ 91,500.00         เฉพาะเจาะจง ร6าน ขจร@ไฟร# ร6าน ขจร@ไฟร#

91,500.00                                 91,500.00                                  

28 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร#  จํานวน 2 รายการ 9,060.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด

9,060.00                                   9,060.00                                    

29 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องถ�าย) 23,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด

23,400.00                                 23,400.00                                  

ลงชื่อ                                 สายทอง พานทอง                             ผู6จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

30 จ6างทําป9ายไวนิลและแผ�นพับ งานโครงการสืบสาน 4,150.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด

พระราชปณิธานสมเด็จย�าต6านภัยมะเร็งเต6านม 4,150.00                                   4,150.00

จํานวน  2  รายการ

31 จ6างจัดดอกไม6พร6อมตกแต�งสถานที่ โครงการสืบสาน 1,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสมหญิง  อุดทา นางสาวสมหญิง  อุดทา

พระราชปณิธานสมเด็จย�าต6านภัยมะเร็งเต6านม 1,000.00                                   1,000.00                                    

32 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน งานโครงการสืบสานพระราช 950.00              เฉพาะเจาะจง ร6าน พิมลภัณฑ# ร6าน พิมลภัณฑ#

ปณิธานสมเด็จย�าต6านภัยมะเร็งเต6านม 950.00                                      950.00                                       

33 จ6างทําชุดสาธิตการตรวจวิเคราะห#มะเร็งเต6านม 15,000.00         เฉพาะเจาะจง นางแหวนเพชร  อันสกุล นางแหวนเพชร  อันสกุล

จํานวน  30  ชุด 15,000.00                                 15,000.00                                  

34 จัดซื้อครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#  จํานวน  1  เครื่อง 19,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด

19,900.00                                 19,900.00                                  

35 จ6างทําป9ายไวนิลและแผ�นพับ โครงการควบคุมโรคขาด 8,350.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด

สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 8,350.00                                   8,350.00                                    

บรมราชกุมารี

36 จ6างจัดดอกไม6พร6อมตกแต�งสถานที่ โครงการควบคุมโรค 1,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสมหญิง  อุดทา นางสาวสมหญิง  อุดทา

ขาดสารไอโอดีน 1,000.00                                   1,000.00                                    
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ลงชื่อ                            สายทอง พานทอง                                  ผู6จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

37 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน โครงการควบคุมโรคขาดสาร 1,025.00           เฉพาะเจาะจง ร6าน พิมลภัณฑ# ร6าน พิมลภัณฑ#

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 1,025.00                                   1,025.00                                    

บรมราชกุมารี

38 จัดซื้อชุดตรวจสารไอโอดีน โครงการควบคุมโรคขาดสาร 7,020.00           เฉพาะเจาะจง ร6าน N.T. เซ็นเตอร# ร6าน N.T. เซ็นเตอร#

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 7,020.00                                   7,020.00                                    

บรมราชกุมารี

39 จ6างซ�อมแซมและล6างเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ# 15,500.00         เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ห6องบุหง�า นายอํานาจ  ห6องบุหง�า

420 54 0006 ณ ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ6าน 15,500.00                                 15,500.00                                  

โคกตูม

40 จ6างเหมาซ�อมแซมรถยนต#หมายเลขทะเบียน กง 1084 1,500.00           เฉพาะเจาะจง ร6าน ปรีชาไฟฟ9า ร6าน ปรีชาไฟฟ9า

ลพบุรี 1,500.00                                   1,500.00                                    

41 จัดซื้อครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# (โนNตบุNค) 15,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด

15,900.00                                 15,900.00                                  

42 จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช6สายและอุปกรณ# 467,480.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส# แอนด# เซอร#วิส หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส# แอนด# เซอร#วิส

ชุมชนบ6านหนองแกเตื่อย ม.4  ต.โคกตูม 467,480.00                               467,480.00

43 จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช6สายและอุปกรณ# 289,660.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส# แอนด# เซอร#วิส หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส# แอนด# เซอร#วิส

ชุมชนบ6านสระวัง  ม.15  ต.โคกตูม 289,660.00                               289,660.00                                

(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ
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ลงชื่อ                            สายทอง พานทอง                                  ผู6จัดทํา



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

44 จ6างซ�อมเครื่องตัดหญ6าแบบสะพายหลัง จํานวน 3 เครื่อง 5,315.00           เฉพาะเจาะจง นายชาคริสต#  วินิยม นายชาคริสต#  วินิยม

5,315.00                                   5,315.00

45 จ6างทําถังขยะรองรับขยะอันตราย  จํานวน  3  เครื่อง 45,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิชาญ  ถาวร นายวิชาญ  ถาวร

45,000.00                                 45,000.00                                  

46 จ6างทําป9ายไวนิล โครงการอบรมหมอหมู�บ6านในพระราช 1,150.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด

ประสงค# 2563 1,150.00                                   1,150.00                                    

47 จ6างจัดดอกไม6พร6อมตกแต�งสถานที่ โครงการอบรมหมอ 1,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวสมหญิง  อุดทา นางสาวสมหญิง  อุดทา

หมู�บ6านในพระราชประสงค# 2563 1,000.00                                   1,000.00                                    

48 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน โครงการอบรมหมอหมู�บ6านใน 2,225.00           เฉพาะเจาะจง ร6าน พิมลภัณฑ# ร6าน พิมลภัณฑ#

พระราชประสงค# 2563 2,225.00                                   2,225.00                                    

49 จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช6สายและอุปกรณ# 378,240.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส# แอนด# เซอร#วิส หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส# แอนด# เซอร#วิส

จํานวน 1 ชุด (พร6อมติดตั้ง) ชุมชนบ6านสามพันตา 378,240.00                               378,240.00                                

หมู�ที่ 3  ต.โคกตูม

50 จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช6สายและอุปกรณ# 155,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส# แอนด# เซอร#วิส หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส# แอนด# เซอร#วิส

จํานวน 1 ชุด (พร6อมติดตั้ง) ชุมชนบ6านหนองแฝกเลื่อม 155,000.00                               155,000.00                                

หมู�ที่ 11  ต.โคกตูม
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ลงชื่อ                           สายทอง พานทอง                                   ผู6จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

51 จัดซื้อครุภัณฑ#สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 28,300.00         เฉพาะเจาะจง ร6าน ลพบุรี แอร# เอ็นจิเนียริ่ง ร6าน ลพบุรี แอร# เอ็นจิเนียริ่ง

ห6องรองปลัดฯ 28,300.00                                 28,300.00                                  

52 จัดซื้อครุภัณฑ#สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 32,000.00         เฉพาะเจาะจง ร6าน ลพบุรี แอร# เอ็นจิเนียริ่ง ร6าน ลพบุรี แอร# เอ็นจิเนียริ่ง

ห6องวิทยุงานป9องกัน  จํานวน 1  เครื่อง 32,000.00                                 32,000.00                                  

53 ก�อสร6างรางระบายน้ํา คสล.บริเวณถนนสายบ6านหนองถ้ํา 820,000.00       e-bidding หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ

 -บ6านหนองขาม ชุมชนบ6านหนองถ้ํา  ม.7  ต.นิคมน 817,000.00                               817,000.00                                
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ลงชื่อ                           สายทอง พานทอง                                   ผู6จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ


