
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 บริษัท สตาร# ป%โตรเลี่ยม พลัส

100,000.00                                100,000.00                                

2 จัดซื้อครุภัณฑ#ไฟฟ1าและวิทยุ  จํานวน 1 รายการ 13,900.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด บริษัทดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด

13,900.00                                  13,900.00                                  

3 จ7างเหมาล7างและซ�อมแซมเครื่องปรับอากาศภายใน 25,700.00        เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ห7องบุหง�า นายอํานาจ  ห7องบุหง�า

สํานักงานเทศบาลตําบลโคกตูม 25,700.00                                  25,700.00                                  

4 จ7างเหมาซ�อมแซมจักรอุตสาหกรรม  จํานวน 3 ตัว 6,490.00           เฉพาะเจาะจง ร7านนําเจริญ ร7านนําเจริญ

6,490.00                                    6,490.00                                    

5 จัดซื้อชุดอุปกรณ#สําหรับห7องเรียน โครงการพัฒนา 30,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

คุณภาพการศึกษาด7วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 30,000.00                                  30,000.00                                  

6 จ7างทําป1าย โครงการป1องกันและควบคุมโรคประจําถิ่น 4,031.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด

และโรคอุบัติใหม� ประจําปHงบประมาณ 2563 4,031.00                                    4,031.00                                    

7 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส�ง 13,000.00        เฉพาะเจาะจง ร7าน สุขเกษมไซเรน ร7าน สุขเกษมไซเรน

13,000.00                                  13,000.00                                  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จ�างในรอบเดือน  เมษายน  2563
เทศบาลตําบลโคกตูม  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  

ลงชื่อ                       สายทอง พานทอง                                 ผู7จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

8 จัดซื้อครุภัณฑ#สํานักงาน  จํานวน 3 รายการ 22,600.00        เฉพาะเจาะจง ร7านคลังเหลือง ศูนย#รวมที่นอนดีและถูก ร7านคลังเหลือง ศูนย#รวมที่นอนดีและถูก

22,600.00                                  22,600.00                                  

9 จัดซื้อครุภัณฑ#สํานักงาน  จํานวน 1 รายการ 15,000.00        เฉพาะเจาะจง ร7านคลังเหลือง ศูนย#รวมที่นอนดีและถูก ร7านคลังเหลือง ศูนย#รวมที่นอนดีและถูก

15,000.00                                  15,000.00                                  

10 จัดซื้อครุภัณฑ#คอมพิวเตอร#  จํานวน 2 รายการ 21,880.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด บริษัทดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด

21,880.00                                  21,880.00                                  

11 จ7างวางท�อระบายน้ํา คสล.ข7างทาง ถนนสายบ7านนิคม 4 483,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

ทางเข7า (รง.กสย.) ชุมชนบ7านนิคม 1 พัฒนา ม.3 483,000.00                                483,000.00                                

ต.นิคมฯ

12 จัดซื้อวัคซีนป1องกันโรคพิษสุนัขบ7า พร7อมใบรับรองการฉีด 216,000.00      เฉพาะเจาะจง ร7าน นานาเวชภัณฑ# ร7าน นานาเวชภัณฑ#

และเครื่องหมายประจําตัวสัตว# 216,000.00                                216,000.00                                

13 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร#และการแพทย# จํานวน 7 รายการ 19,890.00        เฉพาะเจาะจง ร7าน นานาเวชภัณฑ# ร7าน นานาเวชภัณฑ#

19,890.00                                  19,890.00                                  

14 จ7างจัดทําป1ายประชาสัมพันธ#มาตรการเร�งด�วนในการเฝ1า 10,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด

ระวังป1องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�า 2019 10,000.00                                  10,000.00                                  

หรือโควิด 19 จํานวน 8 ป1าย

ลงชื่อ                      สายทอง พานทอง                             ผู7จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

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

15 จ7างเหมาซ�อมแซมรถยนต#หมายเลขทะเบียน 10,350.00        เฉพาะเจาะจง นายทองแดง  นุชพิเรน นายทองแดง  นุชพิเรน

บน 2003 ลพบุรี 10,350.00                                  10,350.00                                  

16 ติดฟ%ล#มรอบคัน หมายเลขทะเบียน บน 2003 ลพบุรี 3,000.00           เฉพาะเจาะจง นายทองแดง  นุชพิเรน นายทองแดง  นุชพิเรน

3,000.00                                    3,000.00                                    

17 จัดซื้อวัสดุก�อสร7าง  จํานวน 16 รายการ 4,470.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมจันทร#วัสดุก�อสร7าง จํากัด บริษัท เอี่ยมจันทร#วัสดุก�อสร7าง จํากัด

4,470.00                                    4,470.00                                    

18 จัดซื้อวัสดุงานบ7านงานครัว  จํานวน 37 รายการ 52,926.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อภิชาติ มินิมาร#ท จํากัด บริษัท อภิชาติ มินิมาร#ท จํากัด

52,926.00                                  52,926.00                                  

19 จ7างซ�อมแซมรถยนต#หมายเลขทะเบียน กง 3586 ลพบุรี 9,750.00           เฉพาะเจาะจง ร7าน แดงแอร# แอนด#ซาวด# ร7าน แดงแอร# แอนด#ซาวด#

9,750.00                                    9,750.00                                    

20 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน 13 รายการ 14,773.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

14,773.00                                  14,773.00                                  

21 จ7างไฟส�องสว�าง บริเวณจุดตรวจนิคมสร7างตนเอง 8,500.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย  บุญทอง นางสาวพิศมัย  บุญทอง

8,500.00                                    8,500.00                                    

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ
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ลงชื่อ                             สายทอง พานทอง                           ผู7จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)



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

22 จ7างจัดทําตรายาง  จํานวน  2  รายการ 980.00             เฉพาะเจาะจง ร7าน สระแก7วบล็อค ร7าน สระแก7วบล็อค

980.00                                       980.00                                       

23 จ7างซ�อมแซมท�อระบายน้ํา (ท�อลอดถนน) บริเวณซอย 26,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

ดงจําปา 8 ชุมชนบ7านรักโคกสะอาด ม.11 ต.นิคมฯ 26,000.00                                  26,000.00                                  

24 จัดซื้อครุภัณฑ#สํานักงาน (เก7าอี้สํานักงาน) 7,240.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฟอร#นิเจอร#ลพบุรี 1990 จํากัด บริษัท บางกอกเฟอร#นิเจอร#ลพบุรี 1990 จํากัด

จํานวน  2  รายการ 7,240.00                                    7,240.00                                    

25 จ7างซ�อมแซมท�อระบายน้ํา  (ท�อลอดถนน)  บริเวณ 15,500.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

ซอยเขาหงษ# ชุมชนบ7านนิคม 1 พัฒนา  ม.3  ต.นิคมฯ 15,500.00                                  15,500.00                                  

26 จัดซื้อวัสดุไฟฟ1าและวิทยุ  จํานวน  3  รายการ 2,480.00           เฉพาะเจาะจง ร7านสัมฤทธิ์การไฟฟ1า ร7านสัมฤทธิ์การไฟฟ1า

2,480.00                                    2,480.00                                    

27 จัดซื้อวัสดุก�อสร7าง  จํานวน 5 รายการ 162,250.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมจันทร# วัสดุก�อสร7าง บริษัท เอี่ยมจันทร# วัสดุก�อสร7าง

162,250.00                                162,250.00                                

28 จ7างทําป1ายไวนิล งานโครงการฯ  จํานวน 2 ป1าย 3,600.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด

3,600.00                                    3,600.00

29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร# จํานวน 1 รายการ 4,770.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด บริษัทดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด

4,770.00                                    4,770.00                                    
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ลงชื่อ                         สายทอง พานทอง                               ผู7จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

30 จัดซื้อวัสดุไฟฟ1าและวิทยุ  จํานวน 3 รายการ 2,480.00           เฉพาะเจาะจง ร7าน สัมฤทธิ์การไฟฟ1า ร7าน สัมฤทธิ์การไฟฟ1า

2,480.00                                    2,480.00                                    

31 จ7างเหมาจัดทํารายงานกิจการของเทศบาลตําบลโคกตูม 65,000.00        เฉพาะเจาะจง ฐิตารัตน#การพิมพ# ฐิตารัตน#การพิมพ#

ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 1,000 เล�ม 65,000.00                                  65,000.00                                  

32 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ 8,813.00           เฉพาะเจาะจง ร7าน พิมลภัณฑ# ร7าน พิมลภัณฑ#

8,813.00                                    8,813.00                                    

33 จัดซื้อครุภัณฑ#ไฟฟ1าและวิทยุ (เครื่องปVWนไฟ) 21,000.00        เฉพาะเจาะจง ร7าน ไทยการยนต# ร7าน ไทยการยนต#

21,000.00                                  21,000.00                                  

34 จ7างซ�อมแซมไหล�ทางลูกรัง ซอย 3 (ระหว�างสายจัตวา- 170,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

สายทหาร) ชุมชนบ7านห7วยจันทร# ม.7 ต.โคกตูม 170,000.00                                170,000.00                                

35 จ7างซ�อมแซมไหล�ทางลูกรัง ซอย 3     (ระหว�างวัดถ้ํา 131,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

พระธาตุ-สายเอก) ชุมชนบ7านคีรีวงศ# ม.10  ต.โคกตูม 131,000.00                                131,000.00                                

36 จ7างซ�อมแซมไหล�ทางลูกรัง ซอย 6 (ระหว�างสายจัตวา- 55,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

สายทหาร) ชุมชนบ7านห7วยจันทร#  ม.7  ต.โคกตูม 55,000.00                                  55,000.00                                  

ลงชื่อ                                สายทอง พานทอง                        ผู7จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

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

37 จัดซื้อครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# จํานวน 2 รายการ 51,300.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด

51,300.00                                  51,300.00                                  

38 จ7างเหมาล7างและซ�อมแซม เครื่องปรับอากาศ 41,820.00        เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ห7องบุหง�า นายอํานาจ  ห7องบุหง�า

ภายในอาคารอเนกประสงค#เทศบาลตําบลโคกตูม 41,820.00                                  41,820.00                                  

39 จ7างซ�อมแซมและล7างเครื่องปรับอากาศ 2,800.00           เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ห7องบุหง�า นายอํานาจ  ห7องบุหง�า

(ห7องกองการศึกษา,กองช�าง) จํานวน 2 รายการ 2,800.00                                    2,800.00                                    

40 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (สายหยดน้ํา)  จํานวน 1 รายการ 1,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมจันทร#วัสดุก�อสร7าง บริษัท เอี่ยมจันทร#วัสดุก�อสร7าง

1,200.00                                    1,200.00                                    

41 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุXย)  จํานวน 1 รายการ 1,560.00           เฉพาะเจาะจง ร7าน ซอย 6 การเกษตร ร7าน ซอย 6 การเกษตร

1,560.00                                    1,560.00                                    

42 จ7างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด7านบันทึกข7อมูล 40,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงกมลพร  นวนิยม นางสาวดวงกมลพร  นวนิยม

บุคลากรท7องถิ่น จํานวน 1 คน 40,000.00                                  40,000.00                                  

43 จ7างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช�วยสํารวจพื้นที่ 40,000.00        เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  แสงสว�าง นายเฉลิมพล  แสงสว�าง

ชุมชน  จํานวน 1 คน 40,000.00                                  40,000.00                                  
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ลงชื่อ                           สายทอง พานทอง                                       ผู7จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

44 จัดซื้อครุภัณฑ#ก�อสร7าง (รถเข็นลากพ�วง 2 ล7อจักรยาน) 3,400.00           เฉพาะเจาะจง ร7าน เคหะภัณฑ#ลพบุรี ร7าน เคหะภัณฑ#ลพบุรี

3,400.00                                    3,400.00                                    

45 ซ�อมสร7างถนน คสล.ซอยพิเศษ  (ระหว�างสายจัตวา - 1,550,000.00   e-bidding หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ

สายโท) ชุมชนบ7านห7วยบงสามัคคี  ม.8  ต.โคกตูม 1,420,000.00                             1,420,000.00                             

46 ซ�อมสร7างถนน คสล.ถนนรอบอ�างเก็บน้ําห7วยส7ม 1,575,000.00   e-bidding หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ

(ระหว�างซอย 6 - ซอย 7) ชุมชนบ7านซอย 5 1,440,000.00                             1,440,000.00                             

ม.13  ต.โคกตูม

47 ซ�อมสร7างถนน คสล.ซอยศูนย# (ระหว�างสายจัตวา - 1,535,000.00   e-bidding หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ

สายทหาร) ชุมชนบ7านห7วยบงสามัคคี  ม.8  ต.โคกตูม 1,440,000.00                             1,440,000.00                             

48 ซ�อมสร7างถนน คสล.ถนนสายเข7าบ7านซับเสือแมบ 1,160,000.00   e-bidding หจก.เทียรประเสริฐ หจก.เทียรประเสริฐ

ชุมชนบ7านซับเสือแมบ  ม.10  ต.นิคมฯ 1,090,000.00                             1,090,000.00                             
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ลงชื่อ                         สายทอง พานทอง                               ผู7จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ


