
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 จ+างเหมาถ�ายเอกสารพร+อมเข+าเล�มเทศบัญญัติ 3,130.00           เฉพาะเจาะจง หจก.พี เค เซ็นเตอร#เซอร#วิส หจก.พี เค เซ็นเตอร#เซอร#วิส

งบประมาณรายจ�าย ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.2564 3,130.00                                   3,130.00                                    

3 จ+างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทําความสะอาดอาคาร 96,000.00         เฉพาะเจาะจง นางอ+อม  นวลรักษา นางอ+อม  นวลรักษา

สํานักงานเทศบาล บริเวณชั้น 1  จํานวน 1 คน 96,000.00                                 96,000.00                                  

4 จ+างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต# 96,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  แสงจํารูญ นายเจริญ  แสงจํารูญ

ส�วนกลางของสํานักปลัดเทศบาล    จํานวน  1  คน 96,000.00                                 96,000.00                                  

5 จ+างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทําความสะอาดอาคาร 96,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสมศรี  คงเป5>ยม นางสมศรี  คงเป5>ยม

สํานักงานเทศบาล บริเวณชั้น 2  จํานวน 1 คน 96,000.00                                 96,000.00                                  

6 จ+างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อทําความสะอาดอาคาร 96,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวจําเนียร  ลุยทอง นางสาวจําเนียร  ลุยทอง

อเนกประสงค#เทศบาลตําบลโคกตูมและกองการศึกษา 96,000.00                                 96,000.00                                  

จํานวน 1 คน

7 จ+างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด+านบันทึกข+อมูล 96,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมล  นวนิยม นางสาวดวงกมล  นวนิยม

บุคลากรท+องถิ่น  จํานวน 1 คน 96,000.00                                 96,000.00                                  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จ�างในรอบเดือน ตุลาคม  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+างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด+านงานนิติการ 48,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอันธิกา  ไตรรัตน# นางสาวอันธิกา  ไตรรัตน#

จํานวน 1 คน 48,000.00                                 48,000.00                                  

9 จัดซื้อน้ําดื่มประจําป5งบประมาณ 2564 24,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสวัสดิ์  จันทร#พลับ นายสวัสดิ์  จันทร#พลับ

24,000.00                                 24,000.00                                  

10 จ+างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจําบ�อขยะ 48,000.00         เฉพาะเจาะจง นายนิพล  น้ําคํา นายนิพล  น้ําคํา

จํานวน 1 คน 48,000.00                                 48,000.00                                  

11 จ+างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด+านการดูแลเด็ก 48,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวฑิฆัมพร  ดัดวงษ# นางสาวฑิฆัมพร  ดัดวงษ#

ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กบ+านโคกตูม  จํานวน 1 คน 48,000.00                                 48,000.00                                  

12 จ+างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด+านการดูแลเด็ก 48,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสุปราณี  พุ�มพินิจ นางสาวสุปราณี  พุ�มพินิจ

ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนซอยพิเศษ สาย 4 ซ+าย 48,000.00                                 48,000.00                                  

จํานวน 1 คน

13 จ+างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด+านการดูแลเด็ก 48,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร  มั่งศิลปK นางสาวนิภาพร  มั่งศิลปK

ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ+าย 48,000.00                                 48,000.00                                  

14 เช�าเครื่องถ�ายเอกสาร ประจําป5 2564 54,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี โอเอ เซอร#วิส หจก.สระบุรี โอเอ เซอร#วิส

54,000.00                                 54,000.00                                  
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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 จ+างเหมาดูแลงานทะเบียนราษฎร ประจําป5งบประมาณ 101,060.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรล ดาต+า (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คอนโทรล ดาต+า (ประเทศไทย) จํากัด

2564 101,060.00                               101,060.00                                

16 จ+างเหมาซัก-รีดผ+าปูโตNะอาหาร ของงานวันที่   10   1,925.00           เฉพาะเจาะจง นางสายทวน  ป%>นทอง นางสายทวน  ป%>นทอง

ตุลาคม  2563  จํานวน 55 ชุด 1,925.00                                   1,925.00                                    

17 จ+างเหมาซัก-รีดผ+าปูโตNะอาหาร ของงานวันที่   18  2,100.00           เฉพาะเจาะจง นางสายทวน  ป%>นทอง นางสายทวน  ป%>นทอง

ตุลาคม  2563   จํานวน 60 ชุด 2,100.00                                   2,100.00                                    

18 จ+างเหมาซัก-รีดผ+าปูโตNะอาหาร ของงานวันที่   31   1,750.00           เฉพาะเจาะจง นางสายทวน  ป%>นทอง นางสายทวน  ป%>นทอง

ตุลาคม  2563    จํานวน 50  ชุด 1,750.00                                   1,750.00                                    

19 จ+างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด+านวิเคราะห# 44,000.00         เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  แสงสว�าง นายเฉลิมพล  แสงสว�าง

นโยบายและแผน  จํานวน 1 คน 44,000.00                                 44,000.00                                  

20 จ+างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด+านประชา 44,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอนุสิทธิ์  อนุกูล นายอนุสิทธิ์  อนุกูล

สัมพันธ#  จํานวน  1  คน 44,000.00                                 44,000.00                                  

21 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส�ง (แบตเตอรี่) 3,400.00           เฉพาะเจาะจง ร+าน เอ็น บี การไฟฟPา ร+าน เอ็น บี การไฟฟPา

หมายเลขทะเบียน กง 3586 ลพบุรี 3,400.00                                   3,400.00                                    
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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 จ+างซ�อมแซมรถแทรกเตอร# หมายเลขทะเบียน 22,180.00         เฉพาะเจาะจง อู� วิเชียร (ช�างตึ๋ง) อู� วิเชียร (ช�างตึ๋ง)

ตฆ 2205 ลพบุรี 22,180.00                                 22,180.00                                  

23 จัดซื้อวัสดุก�อสร+าง  จํานวน 6 รายการ 700.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมจันทร# วัสดุก�อสร+าง บริษัท เอี่ยมจันทร# วัสดุก�อสร+าง

700.00                                      700.00                                       

24 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร# (ตลับหมึก)  จํานวน 6 รายการ 9,360.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด

9,360.00                                   9,360.00                                    

25 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน 6 รายการ 13,635.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

13,635.00                                 13,635.00                                  

26 จ+างซ�อมแซมรถตักหน+าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน 23,400.00         เฉพาะเจาะจง ร+าน ช�างอ+วน ร+าน ช�างอ+วน

ตง 1281 ลพบุรี 23,400.00                                 23,400.00                                  

27 จ+างก�อสร+างท�อระบายน้ํา คสล.บริเวณห+วยส+ม ชุมชน 110,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

บ+านสระวัง ม.15 ต.โคกตูม 110,000.00                               110,000.00                                

28 จ+างตรวจเช็คระยะทางและซ�อมบํารุงอุปกรณ#ที่เสื่อม 2,833.66           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยธาดา กรุNป จํากัด บริษัท ไทยธาดา กรุNป จํากัด

สภาพรถยนต#หมายเลขทะเบียน บว 2717 ลพบุรี 2,833.66                                   2,833.66                                    

29 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร#  จํานวน 2 รายการ 264,000.00       เฉพาะเจาะจง ร+าน นานาเวชภัณฑ# ร+าน นานาเวชภัณฑ#

264,000.00                               264,000.00                                

ลงชื่อ                             สายทอง พานทอง                                 ผู+จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

30 จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร 186,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ณัฐชา ตะวันออก กรุNป บริษัท ณัฐชา ตะวันออก กรุNป

จํานวน 300 ใบ 186,000.00                               186,000.00

31 จ+างซ�อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 8,500.00           เฉพาะเจาะจง อู� จ.เจริญการช�าง อู� จ.เจริญการช�าง

81-8657  ลพบุรี 8,500.00                                   8,500.00                                    

32 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร# (ตลับหมึก) จํานวน 4 รายการ 23,850.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด

23,850.00                                 23,850.00                                  

33 จัดซื้อเมล็ดพันธุ#ทานตะวัน  จํานวน  50 กิโลกรัม 30,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟ%ค เมล็ดพันธุ# จํากัด บริษัท แปซิฟ%ค เมล็ดพันธุ# จํากัด

30,500.00                                 30,500.00                                  

34 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ยากําจัดวัชพืช) จํานวน 2 รายการ 980.00              เฉพาะเจาะจง ร+าน วิชัยการเกษตร ร+าน วิชัยการเกษตร

980.00                                      980.00                                       

35 จ+างเหมาจัดทําเว็บไซต#เทศบาลตําบลโคกตูม 15,000.00         เฉพาะเจาะจง ร+าน ที เอส คอมพิวเตอร# โดยนางสาวสุนิตา เคนไชยวงค# ร+าน ที เอส คอมพิวเตอร# โดยนางสาวสุนิตา เคนไชยวงค#

(www.khoktoom.go.th) 15,000.00                                 15,000.00                                  

36 จ+างเหมาเตรียมดินและปลูกทานตะวันฯ 17,640.00         เฉพาะเจาะจง นายพัฒน#  วงษ#ละมาย นายพัฒน#  วงษ#ละมาย

17,640.00                                 17,640.00                                  
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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

37 จ+างซ�อมแซมรถยนต# หมายเลขทะเบียน กง 3586 450.00              เฉพาะเจาะจง ร+าน เอ็น บี การไฟฟPา ร+าน เอ็น บี การไฟฟPา

ลพบุรี 450.00                                      450.00                                       

38 เปลี่ยนถ�ายน้ํามันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถกระเช+า 8,760.00           เฉพาะเจาะจง ร+าน ลพบุรี คาร#เซอร#วิส ร+าน ลพบุรี คาร#เซอร#วิส

หมายเลขทะเบียน 81-9061  ลพบุรี 8,760.00                                   8,760.00                                    

39 จ+างสลับยางพร+อมตั้งศูนย#ถ�วงล+อ หมายเลขทะเบียน 700.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ยางสามัคคี ออโต+ไทร# หจก.ยางสามัคคี ออโต+ไทร#

กพ 9848 ลพบุรี 700.00                                      700.00                                       

40 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร#  จํานวน  13  รายการ 75,030.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด

75,030.00                                 75,030.00                                  

41 จ+างทําตรายาง  จํานวน 2 รายการ 300.00              เฉพาะเจาะจง ร+าน สระแก+วบล็อค ร+าน สระแก+วบล็อค

300.00                                      300.00                                       

42 จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ�มสตรี 490.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

490.00                                      490.00

43 จ+างเหมาจัดทําปPายไวนิล โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 300.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด

กลุ�มสตรี 300.00                                      300.00                                       
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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 จ+างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาดไม�น+อยกว�า 40 48,000.00         เฉพาะเจาะจง นายภวัต  อริยะธนากูล นายภวัต  อริยะธนากูล

ที่นั่ง งานโครงการอบรมศักยภาพกลุ�มสตรี  จ.น�าน 48,000.00                                 48,000.00

45 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส�ง (แบตเตอรี่รถยนต#) 3,100.00           เฉพาะเจาะจง ร+าน เอ็น บี การไฟฟPา ร+าน เอ็น บี การไฟฟPา

จํานวน 1 ลูก  หมายเลขทะเบียน บน 2003 ลพบุรี  3,100.00                                   3,100.00                                    

46 จ+างเหมาจัดทําปPายไวนิล โครงการจัดงานประเพณี 10,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด

ลอยกระทง ประจําป5 2564 10,000.00                                 10,000.00                                  

47 จ+างเหมาเครื่องป]>นไฟ ไฟฟPาส�องสว�าง ไฟประดับงาน 55,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนกฤษ  สุขประสิทธิ์ นายธนกฤษ  สุขประสิทธิ์

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป5 2564 55,000.00                                 55,000.00                                  

48 จ+างเหมาเวที ไฟเวทีและเครื่องเสียง โครงการจัดงาน 35,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไสว หอมทอง นายไสว หอมทอง

ประเพณีลอยกระทง ประจําป5 2564 35,000.00                                 35,000.00                                  

49 ก�อสร+างถนน คสล.ซอยพรทิพย#ปาร#ค ต�อจากถนน คสล. 472,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

เดิม ชุมชนบ+านนิคม หมู� 6 สามัคคี ม.6 ต.นิคมฯ 472,000.00                               472,000.00                                

50 ก�อสร+างถนน คสล.ซอยเจริญสุข ต�อจากถนน คสล.เดิม 472,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

ชุมชนบ+านหนองแฝกเลื่อม ม.11 ต.โคกตูม 472,000.00                               472,000.00                                
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(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

51 ซ�อมสร+างถนน คสล.ซอยดงจําปา 3 ชุมชนบ+าน 478,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

ดงจําปา 1  ม.1 ต.นิคมฯ 478,000.00                               478,000.00                                

52 จัดซื้อผ+าเวคลุค  จํานวน  1  รายการ 6,570.00           เฉพาะเจาะจง ร+าน ศรีจันทร#เพ็ญ ร+าน ศรีจันทร#เพ็ญ

6,570.00                                   6,570.00                                    

53 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  15  รายการ 37,668.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

37,668.00                                 37,668.00                                  

54 จ+างเหมาซัก - รีดผ+าปูโตNะอาหาร ของงานวันที่   1 1,225.00           เฉพาะเจาะจง นางสายทวน  ป%>นทอง นางสายทวน  ป%>นทอง

พฤศจิกายน  2563   จํานวน 35 ชุด 1,225.00                                   1,225.00                                    

ลงชื่อ                              สายทอง พานทอง                                ผู+จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ
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