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

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

100,000.00                               100,000.00                                

2 จ+างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง 168,000.00       เฉพาะเจาะจง นายภวัต  อริยะธนากูล นายภวัต  อริยะธนากูล

จํานวน  6  คัน  2 วัน 168,000.00                               168,000.00                                

3 จ+างฝ9งกลบขยะและอัดขยะในพื้นที่ทิ้งขยะเทศบาลตําบล 182,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

โคกตูม ม.11  ต.โคกตูม 182,000.00                               182,000.00                                

4 จ+างเหมาล+างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ# 500.00              เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ห+องบุหง�า นายอํานาจ  ห+องบุหง�า

420 54 0002 500.00                                      500.00                                       

5 จ+างเหมาซ�อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ใช+งานอยู�ภายใน 7,600.00           เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ห+องบุหง�า นายอํานาจ  ห+องบุหง�า

อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลโคกตูม จํานวน 1 งาน 7,600.00                                   7,600.00                                    

6 จ+างเหมาซัก - รีดผ+าปูโตBะอาหาร ของงานวันที่   6 2,975.00           เฉพาะเจาะจง นางสายทวน  ป%Dนทอง นางสายทวน  ป%Dนทอง

ธันวาคม 2563  จํานวน 85 ชุด 2,975.00                                   2,975.00                                    

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  10  รายการ 10,904.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

10,904.00                                 10,904.00                                  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จ�างในรอบเดือน ธันวาคม  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+างเหมาเปลี่ยนสายไฟระบบปรับอากาศ ภายใน 10,400.00         เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ห+องบุหง�า นายอํานาจ  ห+องบุหง�า

สํานักงานเทศบาลตําบลโคกตูม 10,400.00                                 10,400.00                                  

9 จ+างก�อสร+างถนน คสล.ซอยแยกซอยหมู�บ+านราเมศ - 450,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

บ+านจ�าวิทย# ต�อจากถนน คสล.เดิม ชุมชนบ+านหนองถ้ํา 450,000.00                               450,000.00                                

ม.1  ต.นิคมฯ

10 จ+างซ�อมแซมรถยนต# หมายเลขทะเบียน 1529 ลพบุรี 2,900.00           เฉพาะเจาะจง ร+าน ลพบุรีคาร#เซอร#วิส ร+าน ลพบุรีคาร#เซอร#วิส

2,900.00                                   2,900.00                                    

11 จัดซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ#สําหรับโครงการจัดการแข�งขัน 120,955.00       เฉพาะเจาะจง ร+าน โอเค สปอร#ต ร+าน โอเค สปอร#ต

กีฬาชุมชนสัมพันธ#  จํานวน 1 โครงการ 120,955.00                               120,955.00                                

12 จัดซื้อวัสดุงานบ+านงานครัว  จํานวน  30  รายการ 38,423.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อภิชาติ มินิมาร#ท จํากัด บริษัท อภิชาติ มินิมาร#ท จํากัด

38,423.00                                 38,423.00                                  

13 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร#  จํานวน  6  รายการ 37,246.70         เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรล ดาต+า (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คอนโทรล ดาต+า (ประเทศไทย) จํากัด

37,246.70                                 37,246.70                                  

14 จ+างเหมาซัก - รีดผ+าปูโตBะอาหาร ของงานวันที่  19 2,975.00           เฉพาะเจาะจง นางสายทวน  ป%Dนทอง นางสายทวน  ป%Dนทอง

ธันวาคม 2563   จํานวน  85  ชุด 2,975.00                                   2,975.00                                    
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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 จ+างเหมาจัดทําสะพานพร+อมเวทีและไถปรับเกลี่ยพื้นที่ 192,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  บุตรดี นายสุเทพ  บุตรดี

สําหรับโครงการส�งเสริมการท�องเที่ยวทุ�งทานตะวัน 192,000.00                               192,000.00                                

ประจําปL 2564

16 จ+างจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ# ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก 12,000.00         เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ#สุขสําราญ โรงพิมพ#สุขสําราญ

สร+างและภาษีปNาย ประจําปL พ.ศ.2564 12,000.00                                 12,000.00                                  

จํานวน  1,500 แผ�น

17 จ+างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม�น+อยกว�า 40 144,000.00       เฉพาะเจาะจง นายภวัต  อริยะธนากูล นายภวัต  อริยะธนากูล

ที่นั่ง จํานวน  3  คัน โครงการส�งเสริมและพัฒนาอาชีพ 144,000.00                               144,000.00                                

เกษตรกร ระหว�างวันที่ 5 - 7 ม.ค.64

18 จ+างซ�อมแซมรถตักหน+าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน 17,000.00         เฉพาะเจาะจง ร+าน ช�างอ+วน ร+าน ช�างอ+วน

ตง 1281 ลพบุรี 17,000.00                                 17,000.00                                  

19 จ+างซ�อมแซมรถยนต#หมายเลขทะเบียน นข 5750 2,000.00           เฉพาะเจาะจง ร+าน ลพบุรี คาร#เซอร#วิส ร+าน ลพบุรี คาร#เซอร#วิส

ลพบุรี 2,000.00                                   2,000.00                                    

20 จ+างเหมาจัดทําไวนิล โครงการส�งเสริมอาชีพเกษตรกร 1,450.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด

1,450.00                                   1,450.00                                    

21 จ+างซ�อมแซมรถจักรยานยนต#หมายเลขทะเบียน 1,530.00           เฉพาะเจาะจง ร+าน เบลล# เรสซิ่งโคกตูม ร+าน เบลล# เรสซิ่งโคกตูม

1กช 6147 และหมายเลขทะเบียน 1กช 6148 1,530.00                                   1,530.00                                    

จํานวน  2  คัน
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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 จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ# โครงการส�งเสริมและพัฒนาอาชีพ 980.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

เกษตรกร 980.00                                      980.00                                       

23 จัดซื้อธงตราสัญลักษณ# เพื่อเตรียมการรับเสด็จ 5,500.00           เฉพาะเจาะจง ชนกนันท#  ทรัพย#โฉม ชนกนันท#  ทรัพย#โฉม

จํานวน  2  รายการ 5,500.00                                   5,500.00                                    

24 จ+างเหมาตกแต�งสถานที่ จุดถ�ายรูป โครงการส�งเสริม 8,000.00           เฉพาะเจาะจง นายไทยรัฐ  พึ่งพิศวง นายไทยรัฐ  พึ่งพิศวง

การท�องเที่ยวทุ�งทานตะวัน ประจําปL 2564 8,000.00                                   8,000.00                                    

25 จ+างเหมาจัดทําปNายพาสวูดโฟม สําหรับโครงการ 26,000.00         เฉพาะเจาะจง ร+าน เคสกรีน ร+าน เคสกรีน

ส�งเสริมการท�องเที่ยวทุ�งทานตะวัน ประจําปL 2564 26,000.00                                 26,000.00                                  

26 จ+างเหมาจัดทําปNายไวนิล โครงการแข�งขันกีฬาชุมชน 4,464.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด

4,464.00                                   4,464.00                                    

27 จ+างจัดทําปNายไวนิล โครงการปล�อยแถวสายตรวจ 288.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด

สาธารณภัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย#สินของ 288.00                                      288.00                                       

ประชาชน ประจําปL 2564  จํานวน 1 ปNาย

28 จ+างเหมาจัดทําปNายไวนิล โครงการรณรงค#ปNองกันและ 8,450.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด

ลดอุบัติเหตุทางถนน 8,450.00                                   8,450.00                                    

29 จ+างจัดทําตรายาง  จํานวน  1  อัน 900.00              เฉพาะเจาะจง ร+าน สระแก+วบล็อค ร+าน สระแก+วบล็อค

900.00                                      900.00                                       

ลงชื่อ                                                        ผู+จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

30 จ+างซ�อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร# หมายเลขครุภัณฑ# 2,080.00           เฉพาะเจาะจง ร+าน ฟ%วเจอร#สมาร#ท ร+าน ฟ%วเจอร#สมาร#ท

416 48 847.2  จํานวน  1  เครื่อง 2,080.00                                   2,080.00

31 จ+างวางท�อระบายน้ํา คสล.ถนนสายบ+านหนองถ้ํา - 946,000.00       e-bidding หจก.เจBฟ แอนด# เจล ยิ่งยิ่งเจริญก�อสร+าง หจก.เจBฟ แอนด# เจล ยิ่งยิ่งเจริญก�อสร+าง

บ+านวังน้ําดํา (บริเวณตลาดหนองถ้ํา - หน+าโรงเรียนบ+าน 701,000.00                               701,000.00                                

หนองถ้ํา) ชุมชนบ+านหนองถ้ํา ม.7  ต.นิคมฯ

32 จ+างก�อสร+างรางระบายน้ํา คสล.บริเวณถนนสายบ+าน 1,150,000.00    e-bidding หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ

หนองขาม) ชุมชนบ+านหนองขาม ม.7  ต.นิคมฯ 1,140,000.00                            1,140,000.00                             

ลงชื่อ                                                        ผู+จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ
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