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

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน 29 รายการ 29,834.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

29,834.00                                 29,834.00                                  

2 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล*อลื่น 100,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ-การเกษตรนิคมสร/างตนเอง สหกรณ-การเกษตรนิคมสร/างตนเอง

100,000.00                               100,000.00                                

3 จ/างเหมาซ*อมแซมเครื่องพิมพ-สําเนาดิจดตอล 3,900.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี โอเอเซอร-วิส หจก.สระบุรี โอเอเซอร-วิส

ร.ร.ท.1 ซอย 6 3,900.00                                   3,900.00                                    

4 จัดซื้อวัสดุไฟฟ5าและวิทยุ  จํานวน 2 รายการ 5,625.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

5,625.00                                   5,625.00                                    

5 จ/างเหมาซ*อมแซมรถยนต-หมายเลขทะเบียน นข 761 9,090.00           เฉพาะเจาะจง ร/าน ลพบุรีคาร-เซอร-วิส ร/าน ลพบุรีคาร-เซอร-วิส

ลพบุรี 9,090.00                                   9,090.00                                    

6 จัดซื้อวัสดุไฟฟ5าและวิทยุ  จํานวน 2 รายการ 4,110.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร- เอ็นจิเนียริ่ง แอนด- เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร- เอ็นจิเนียริ่ง แอนด- เทคโนโลยี จํากัด

4,110.00                                   4,110.00                                    

7 จ/างเหมาซัก - รีดผ/าปูโต?ะอาหาร ของงานวันที่   7 2,800.00           เฉพาะเจาะจง นางสายทวน  ป@Aนทอง นางสายทวน  ป@Aนทอง

พฤศจิกายน 2563  จํานวน 80 ชุด 2,800.00                                   2,800.00                                    

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จ�างในรอบเดือน พฤศจิกายน  2563
เทศบาลตําบลโคกตูม  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  

ลงชื่อ                              สายทอง พานทอง                                ผู/จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน*ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

8 จ/างขุดเจาะบ*อน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบ/านสามพันตา 355,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธีระนุชก*อสร/าง หจก.ธีระนุชก*อสร/าง

(ซอย 1) ม.3 ต.โคกตูม 355,000.00                               355,000.00                                

9 จ/างขุดเจาะบ*อน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบ/านสามพันตา 355,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธีระนุชก*อสร/าง หจก.ธีระนุชก*อสร/าง

(ซอย 4) ม.3  ต.โคกตูม 355,000.00                               355,000.00                                

10 จ/างขุดเจาะบ*อน้ําบาดาลบริเวณชุมชนบ/านหนองแกเตื่อย 355,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธีระนุชก*อสร/าง หจก.ธีระนุชก*อสร/าง

ม.4  ต.โคกตูม 355,000.00                               355,000.00                                

11 จ/างขุดเจาะบ*อน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบ/านห/วยเสาร- 355,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธีระนุชก*อสร/าง หจก.ธีระนุชก*อสร/าง

พัฒนา  ม.14  ต.โคกตูม 355,000.00                               355,000.00                                

12 จ/างขุดเจาะบ*อน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบ/านสระวัง 355,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธีระนุชก*อสร/าง หจก.ธีระนุชก*อสร/าง

ม.15  ต.โคกตูม 355,000.00                               355,000.00                                

13 จ/างขุดเจาะบ*อน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบ/านนิคม หมู* 6 355,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธีระนุชก*อสร/าง หจก.ธีระนุชก*อสร/าง

สามัคคี  ม.6 ต.นิคมฯ 355,000.00                               355,000.00                                

14 จ/างขุดเจาะบ*อน้ําบาดาล บริเวณชุมชนบ/านหนองหอย 355,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธีระนุชก*อสร/าง หจก.ธีระนุชก*อสร/าง

ม.9 ต.โคกตูม 355,000.00                               355,000.00                                
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ลงชื่อ                                สายทอง พานทอง                              ผู/จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน*ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

15 จัดซื้อวัสดุไฟฟ5าและวิทยุ  จํานวน  5  รายการ 7,780.00           เฉพาะเจาะจง ร/านสัมฤทธิ์การไฟฟ5า ร/านสัมฤทธิ์การไฟฟ5า

7,780.00                                   7,780.00                                    

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร-  จํานวน  8  รายการ 34,610.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร- เอ็นจิเนียริ่ง แอนด- เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร- เอ็นจิเนียริ่ง แอนด- เทคโนโลยี จํากัด

34,610.00                                 34,610.00                                  

17 จัดซื้อวัสดุก*อสร/าง  จํานวน  5  รายการ 33,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมจันทร-วัสดุก*อสร/าง จํากัด บริษัท เอี่ยมจันทร-วัสดุก*อสร/าง จํากัด

33,480.00                                 33,480.00                                  

18 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  13  รายการ 7,515.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

7,515.00                                   7,515.00                                    

19 จ/างซ*อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร- หมายเลขครุภัณฑ- 2,190.00           เฉพาะเจาะจง ร/าน ฟ@วเจอร-สมาร-ท ร/าน ฟ@วเจอร-สมาร-ท

416 56 0001  จํานวน 1 เครื่อง 2,190.00                                   2,190.00                                    

20 จัดซื้อวัสดุก*อสร/าง  จํานวน  1  รายการ 42,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ/าส- จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามโกลบอลเฮ/าส- จํากัด (มหาชน)

42,500.00                                 42,500.00                                  

21 จ/างจัดทําตรายาง  จํานวน 15 รายการ 4,970.00           เฉพาะเจาะจง ร/าน สระแก/วบล?อค ร/าน สระแก/วบล?อค

4,970.00                                   4,970.00                                    
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ลงชื่อ                                    สายทอง พานทอง                          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 จัดซื้อวัสดุก*อสร/าง  จํานวน  1  รายการ 7,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ- หจก.ส.ธนพันธุ-

7,000.00                                   7,000.00                                    

23 จ/างจัดทําตรายาง  จํานวน  8  รายการ 2,460.00           เฉพาะเจาะจง ร/าน สระแก/วบล?อค ร/าน สระแก/วบล?อค

2,460.00                                   2,460.00                                    

24 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  จํานวน  2  รายการ 2,750.00           เฉพาะเจาะจง ร/าน ทิพไม/มงคล ร/าน ทิพไม/มงคล

2,750.00                                   2,750.00                                    

25 จ/างซ*อมแซมรถยนต-บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 5,500.00           เฉพาะเจาะจง ร/าน ช*างอ/วน ร/าน ช*างอ/วน

82-8401 ลพบุรี 5,500.00                                   5,500.00                                    

26 จัดซื้อวัสดุงานบ/านงานครัว  จํานวน 36 รายการ 20,247.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อภิชาติมินิมาร-ท จํากัด บริษัท อภิชาติมินิมาร-ท จํากัด

20,247.00                                 20,247.00                                  

27 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน โครงการป5องกันควบคุมโรคติดเชื้อ 2,150.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

เอชไอวี ประจําปN 2564 2,150.00                                   2,150.00                                    

28 จ/างทําป5ายไวนิล โครงการป5องกันควบคุมโรคติดเชื้อ 1,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ@ร-นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ@ร-นโฆษณา จํากัด

เอชไอวี ประจําปN 2564 1,500.00                                   1,500.00                                    

29 จัดซื้อวัสดุก*อสร/าง  จํานวน 15 รายการ 2,650.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมจันทร-วัสดุก*อสร/าง จํากัด บริษัท เอี่ยมจันทร-วัสดุก*อสร/าง จํากัด

2,650.00                                   2,650.00                                    

ลงชื่อ                      สายทอง พานทอง                                        ผู/จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน*ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

30 จัดซื้อวัสดุไฟฟ5าและวิทยุ  จํานวน 2 รายการ 1,450.00           เฉพาะเจาะจง ร/าน ฟ@วเจอร-สมาร-ท ร/าน ฟ@วเจอร-สมาร-ท

1,450.00                                   1,450.00

31 จ/างเหมาซัก - รีดผ/าปูโต?ะอาหาร ของงานวันที่  22 1,050.00           เฉพาะเจาะจง นางสายทวน  ป@Aนทอง นางสายทวน  ป@Aนทอง

พฤศจิกายน 2563  จํานวน 30 ชุด 1,050.00                                   1,050.00                                    

32 จ/างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม*น/อยกว*า 40 140,000.00       เฉพาะเจาะจง นายภวัต  อริยะธนากูล นายภวัต  อริยะธนากูล

ที่นั่ง  จํานวน 5 คัน 140,000.00                               140,000.00                                

33 จัดซื้อวัสดุ โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน 2,330.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

2,330.00                                   2,330.00                                    

34 จ/างเหมาจัดทําป5ายไวนิล โครงการอบรมคณะกรรมการ 300.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ@ร-นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ@ร-นโฆษณา จํากัด

ชุมชน 300.00                                      300.00                                       

35 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  18  รายการ 14,739.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

14,739.00                                 14,739.00                                  

36 จ/างทําป5ายไวนิล โครงการรณรงค-การลด คัดแยก 360.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ@ร-นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ@ร-นโฆษณา จํากัด

และนําขยะกลับมาใช/ประโยชน- ประจําปNงบประมาณ 360.00                                      360.00                                       

2564
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ลงชื่อ                          สายทอง พานทอง                                    ผู/จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน*ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

37 จัดซื้อปุQย สําหรับโครงการส*งเสริมการท*องเที่ยว 7,950.00           เฉพาะเจาะจง ร/าน อัมพรการเกษตร ร/าน อัมพรการเกษตร

ทุ*งทานตะวัน ปN 2564 7,950.00                                   7,950.00                                    

38 จ/างจัดทําตรายาง  จํานวน  4  รายการ 600.00              เฉพาะเจาะจง ร/าน สระแก/วบล?อค ร/าน สระแก/วบล?อค

600.00                                      600.00                                       

39 จ/างเหมาใส*ปุQย โครงการส*งเสริมการท*องเที่ยวทุ*งทาน 4,200.00           เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  เทียมมงคล นายสมนึก  เทียมมงคล

ตะวัน ประจําปN 2564 4,200.00                                   4,200.00                                    

40 จ/างเหมาจัดทําป5ายไวนิล โครงการส*งเสริมการท*องเที่ยว 7,488.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ@ร-นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ@ร-นโฆษณา จํากัด

ทุ*งทานตะวัน ประจําปN 2564 7,488.00                                   7,488.00                                    

41 จ/างซ*อมแซมเครื่องปริ้นเตอร- หมายเลขครุภัณฑ- 1,700.00           เฉพาะเจาะจง ร/าน ฟ@วเจอร-สมาร-ท ร/าน ฟ@วเจอร-สมาร-ท

416 59 0072 1,700.00                                   1,700.00                                    

42 ซ*อมแซมรถยนต-บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 7,000.00           เฉพาะเจาะจง อู* วิเชียร (ช*างตึ๋ง) อู* วิเชียร (ช*างตึ๋ง)

82-0332 ลพบุรี 7,000.00                                   7,000.00

43 จ/างเหมาปรับเปลี่ยนการใช/คลื่นความถี่ 420.00MHz 284,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมประเสริฐ จํากัด บริษัท อุดมประเสริฐ จํากัด

284,100.00                               284,100.00                                
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ลงชื่อ                           สายทอง พานทอง                                   ผู/จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน*ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

44 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  จํานวน  9  รายการ 22,520.00         เฉพาะเจาะจง ร/าน ทิพไม/มงคล ร/าน ทิพไม/มงคล

22,520.00                                 22,520.00

45 จัดซื้อวัสดุก*อสร/าง  จํานวน  4  รายการ 4,380.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมจันทร-วัสดุก*อสร/าง จํากัด บริษัท เอี่ยมจันทร-วัสดุก*อสร/าง จํากัด

4,380.00                                   4,380.00                                    

46 ก*อสร/างถนน คสล.ซอยบ/านยายอ/อย ต*อจากถนน คสล. 280,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ- หจก.ส.ธนพันธุ-

เดิม (แยกถนนสายบ/านวังน้ําดํา - หนองถ้ํา) ชุมชนบ/าน 280,000.00                               280,000.00                                

นิคมหมู* 6 สามัคคี ม.6 ต.นิคมฯ

47 ก*อสร/างถนน คสล.ซอยดงจําปา 12 ชุมชนบ/าน 472,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ- หจก.ส.ธนพันธุ-

ดงจําปา 1 หมู*ที่ 1 ต.นิคมฯ 472,000.00                               472,000.00                                

48 ซ*อมสร/างถนน คสล.สายรอบหมู*บ/านท*าเดื่อน/อย 465,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ- หจก.ส.ธนพันธุ-

ชุมชนบ/านท*าเดื่อน/อย ม.5 ต.นิคมฯ 465,000.00                               465,000.00                                

49 ก*อสร/างถนน คสล.ซอยแยกจากถนนซอยพิเศษ 472,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ- หจก.ส.ธนพันธุ-

บ/านนายทองหล*อ (ต*อจากถนน คสล.เดิม) ชุมชนบ/าน 472,000.00                               472,000.00                                

หนองแฝกเลื่อม ม.11 ต.โคกตูม

50 จ/างเหมาจัดทําป5ายประชาสัมพันธ-เลือกตั้ง อบจ. 95,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทธาสินี  สุขประเสริฐ นางสาวสุทธาสินี  สุขประเสริฐ

และ ส.อบจ. 95,000.00                                 95,000.00                                  
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ลงชื่อ                         สายทอง พานทอง                                     ผู/จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน*ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

51 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล*อลื่น 100,000.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ-การเกษตรนิคมสร/างตนเอง สหกรณ-การเกษตรนิคมสร/างตนเอง

100,000.00                               100,000.00                                

52 จ/างวางท*อระบายน้ํา คสล.ถนนสายบ/านหนองถ้ํา - 946,000.00       e-bidding อยู*ระหว*างดําเนินการ อยู*ระหว*างดําเนินการ

บ/านวังน้ําดํา (บริเวณตลาดหนองถ้ํา - หน/าโรงเรียนบ/าน - -

หนองถ้ํา) ชุมชนบ/านหนองถ้ํา ม.7  ต.นิคมฯ

53 จ/างก*อสร/างรางระบายน้ํา คสล.บริเวณถนนสายบ/าน 1,150,000.00    e-bidding อยู*ระหว*างดําเนินการ อยู*ระหว*างดําเนินการ

หนองขาม) ชุมชนบ/านหนองขาม ม.7  ต.นิคมฯ - -

ลงชื่อ                          สายทอง พานทอง                                    ผู/จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน*ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ
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