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

1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 100,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ!การเกษตรนิคมสร%างตนเองฯ สหกรณ!การเกษตรนิคมสร%างตนเองฯ

100,000.00                               100,000.00                                

2 จ%างเหมาไฟส�องสว�างบริเวณจุดตรวจตําบลนิคมสร%าง 15,500.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย  บุญทอง นางสาวพิศมัย  บุญทอง

ตนเอง  จํานวน 1 งาน 15,500.00                                 15,500.00                                  

3 จ%างเหมาซ�อมแซมรถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน 43,520.00         เฉพาะเจาะจง ร%าน มนูการช�าง ร%าน มนูการช�าง

81-9298 ลพบุรี  จํานวน 1 คัน 43,520.00                                 43,520.00                                  

4 จ%างเหมาซ�อมแซมฝ<าเพดานอาคารศูนย!พัฒนาเด็กเล็ก 13,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธีระพงษ!  บุญมา นายธีระพงษ!  บุญมา

โรงเรียนบ%านโคกตูม  จํานวน 1 งาน 13,000.00                                 13,000.00                                  

5 จัดซื้อครุภัณฑ!คอมพิวเตอร!  จํานวน 3 รายการ 38,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

38,490.00                                 38,490.00                                  

6 จัดซื้อครุภัณฑ!สํานักงาน (เครื่องปริ้นเตอร!) 49,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จํากัด

จํานวน 1 เครื่อง 49,000.00                                 49,000.00                                  

7 จ%างซ�อมแซมครุภัณฑ!คอมพิวเตอร! หมายเลขครุภัณฑ! 4,390.00           เฉพาะเจาะจง ร%าน ฟHวเจอร!สมาร!ท ร%าน ฟHวเจอร!สมาร!ท

416 56 0005 และ 416 59 0071 4,390.00                                   4,390.00                                    

จํานวน 2 เครื่อง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จ�างในรอบเดือน  พฤษภาคม  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%างซ�อมแซมรถยนต!บรรทุก ขนาด 6 ล%อ  หมายเลข 600.00              เฉพาะเจาะจง ร%าน ลพบุรี คาร!เซอร!วิส ร%าน ลพบุรี คาร!เซอร!วิส

ทะเบียน 82-8562 ลพบุรี 600.00                                      600.00                                       

9 จ%างซ�อมแซมเครื่องพิมพ! หมายเลขครุภัณฑ! 4,490.00           เฉพาะเจาะจง ร%านฟHวเจอร!สมาร!ท ร%านฟHวเจอร!สมาร!ท

416 61 0002 4,490.00                                   4,490.00                                    

10 จ%างซ�อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร! ยี่ห%อ acer หมายเลข 1,750.00           เฉพาะเจาะจง ร%าน ฟHวเจอร!สมาร!ท ร%าน ฟHวเจอร!สมาร!ท

ครุภัณฑ! 416 61 0011 1,750.00                                   1,750.00                                    

11 จ%างซ�อมแซมถนนลูกรัง ซอยแยกถนนสายตรี (แยกถนน 92,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ! หจก.ส.ธนพันธุ!

สายตรีระหว�างซอย 2 - ซอย 3) ชุมชนบ%านสามพันตา 92,000.00                                 92,000.00                                  

ม.3 ต.โคกตูม

12 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร!  จํานวน 6 รายการ 34,610.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

34,610.00                                 34,610.00                                  

13 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส�ง (ยางรถยนต!) 10,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยางสามัคคี ออโต%ไทร! หจก.ยางสามัคคี ออโต%ไทร!

จํานวน 4 เส%น 10,800.00                                 10,800.00                                  

14 จัดซื้อวัสดุไฟฟ<าและวิทยุ  จํานวน 4 รายการ 16,090.00         เฉพาะเจาะจง ร%าน สุขเกษมสื่อสารลพบุรี ร%าน สุขเกษมสื่อสารลพบุรี

16,090.00                                 16,090.00                                  
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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 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร!และการแพทย! 50,310.00         เฉพาะเจาะจง ร%าน นานาเวชภัณฑ! ร%าน นานาเวชภัณฑ!

50,310.00                                 50,310.00                                  

16 จัดซื้อวัสดุไฟฟ<าและวิทยุ จํานวน 3 รายการ 2,580.00           เฉพาะเจาะจง ร%าน ฟHวเจอร!สมาร!ท ร%าน ฟHวเจอร!สมาร!ท

2,580.00                                   2,580.00                                    

17 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร! จํานวน 7 รายการ 6,627.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

6,627.00                                   6,627.00                                    

18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร! จํานวน 6 รายการ 33,549.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

33,549.00                                 33,549.00                                  

19 จัดซื้อที่นอนสําหรับเด็ก  จํานวน 140 ชุด 28,000.00         เฉพาะเจาะจง นางหนูแดง บุญประสาร นางหนูแดง บุญประสาร

28,000.00                                 28,000.00                                  

20 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  จํานวน 3 รายการ 9,000.00           เฉพาะเจาะจง ร%าน ทิพไม%มงคล ร%าน ทิพไม%มงคล

9,000.00                                   9,000.00                                    

21 จ%างเหมาเช็ครอบเครื่องยนต! หมายเลขทะเบียน 1,510.00           เฉพาะเจาะจง ร%าน ลพบุรี คาร!เซอร!วิส ร%าน ลพบุรี คาร!เซอร!วิส

กจ 7861 ลพบุรี 1,510.00                                   1,510.00                                    
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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

22 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (ชั้นไม%โล�ง 3 ชั้น) จํานวน 12 อัน 6,240.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฟอร!นิเจอร! ลพบุรี 1990 จํากัด บริษัท บางกอกเฟอร!นิเจอร! ลพบุรี 1990 จํากัด

6,240.00                                   6,240.00                                    

23 จัดซื้อวัสดุงานบ%านงานครัว  (อะไหล�เครื่องตัดหญ%า) 2,570.00           เฉพาะเจาะจง ร%าน ไทยการยนต! ร%าน ไทยการยนต!
2,570.00                                   2,570.00                                    

24 จัดซื้อครุภัณฑ!กีฬา (โตPะเทเบิ้ลเทนนิส)  จํานวน 3 ตัว 18,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

18,750.00                                 18,750.00                                  

25 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ( ชั้นไม% 3 ชั้น) 1,560.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฟอร!นิเจอร!ลพบุรี 1990 จํากัด บริษัท บางกอกเฟอร!นิเจอร!ลพบุรี 1990 จํากัด

1,560.00                                   1,560.00                                    

26 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน 10 รายการ 27,428.00         เฉพาะเจาะจง ร%าน พิมลภัณฑ! ร%าน พิมลภัณฑ!

27,428.00                                 27,428.00                                  

27 จัดซื้อครุภัณฑ!สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 164,000.00       เฉพาะเจาะจง ร%าน ลพบุรี แอร! เอ็นจิเนียริ่ง ร%าน ลพบุรี แอร! เอ็นจิเนียริ่ง

164,000.00                               164,000.00                                

28 จ%างก�อสร%างถนน คสล.ซอยปQาสัก (แยกถนนทางหลวง 600,000.00       e-bidding อยู�ระหว�างดําเนินการ อยู�ระหว�างดําเนินการ

หมายเลข 3333 ระหว�างสายโท-สายจัตวา) ชุมชนบ%าน - -

ศูนย!หนึ่งพัฒนา  ม.12  ต.โคกตูม

29 จ%างก�อสร%างถนน คสล.แยกถนนซอยภายในหมู�บ%าน 797,000.00       e-bidding อยู�ระหว�างดําเนินการ อยู�ระหว�างดําเนินการ

ท�าเดื่อ-ถึงฝายน้ําล%น ชุมชนบ%านท�าเดื่อ-คงเจริญ - -

ม.4  ต.นิคมฯ
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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

58 จ%างปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟYลท!ติกคอนกรีต 1,807,000.00    e-bidding อยู�ระหว�างดําเนินการ อยู�ระหว�างดําเนินการ

สายจัตวา (ระหว�างซอยศูนย!-สายเหมืองแร�) ชุมชน - -

บ%านหนองหอย   ม.9  ต.โคกตูม

59 จ%างปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟYลท!ติกคอนกรีต 1,675,000.00    e-bidding อยู�ระหว�างดําเนินการ อยู�ระหว�างดําเนินการ

สายเหมืองแร� (ระหว�างสายจัตวา-สายทหาร) ชุมชนบ%าน - -

หนองหอย  ม.9  ต.โคกตูม

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ

ลงชื่อ                                                        ผู%จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)




