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

1 จัดซื้อวัสดุกอสร�าง  จํานวน  1 รายการ 150.00            เฉพาะเจาะจง ร�าน ไทยการยนต ร�าน ไทยการยนต 

150.00                                       150.00                                       

2 จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว จํานวน  9  รายการ 10,270.00       เฉพาะเจาะจง ร�าน ไทยการยนต ร�าน ไทยการยนต 

10,270.00                                  10,270.00                                  

3 จ�างเหมาซัก - รีดผ�าปูโต0ะอาหาร ประจําเดือนมกราคม 12,705.00       เฉพาะเจาะจง นางสายทวน  ป12นทอง นางสายทวน  ป12นทอง

2563 12,705.00                                  12,705.00                                  

4 จัดซื้อพานโตกสีทอง  จํานวน 24 อัน 10,800.00       เฉพาะเจาะจง ร�าน วัชรี ร�าน วัชรี

10,800.00                                  10,800.00                                  

5 จ�างซอมแซมเครื่องตัดแตงพุมไม�  จํานวน  2  เครื่อง 3,200.00         เฉพาะเจาะจง ร�าน ไทยการยนต ร�าน ไทยการยนต 

3,200.00                                    3,200.00                                    

6 จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ  โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน 2,570.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

2,570.00                                    2,570.00                                    

7 จ�างเหมาจัดทําป<ายไวนิล โครงการอบรมคณะกรรมการ 1,450.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ1ร นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ1ร นโฆษณา จํากัด

ชุมชน  จํานวน 2 ผืน 1,450.00                                    1,450.00                                    

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จ�างในรอบเดือน  มกราคม  2563
เทศบาลตําบลโคกตูม  อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  

ลงชื่อ                                                        ผู�จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

8 จัดซื้อหลอดไฟ  จํานวน  100  หลอด 12,000.00       เฉพาะเจาะจง ร�าน สัมฤทธิ์การไฟฟ<า ร�าน สัมฤทธิ์การไฟฟ<า

12,000.00                                  12,000.00                                  

9 จ�างเหมาเครื่องเสียง โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําปH 3,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  มีทรงธรรม นายสุชาติ  มีทรงธรรม

2563 3,000.00                                    3,000.00                                    

10 จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ  โครงการวันเด็กแหงชาติ 3,520.00         เฉพาะเจาะจง ร�าน ลพบุรีวัสดุสํานักงาน ร�าน ลพบุรีวัสดุสํานักงาน

ประจําปH 2563 3,520.00                                    3,520.00                                    

11 จ�างเหมาเต็นท พร�อมติดตั้ง โครงการวันเด็กแหงชาติ 14,400.00       เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต  บางชวด นายอนุชิต  บางชวด

ประจําปH 2563   จํานวน  12  หลัง 14,400.00                                  14,400.00                                  

12 จ�างเหมาจัดทําป<ายไวนิล โครงการวันเด็กแหงชาติ 6,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ1ร นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ1ร นโฆษณา จํากัด

ประจําปH 2563  จํานวน 2 รายการ 6,480.00                                    6,480.00                                    

13 จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ  ของขวัญ โครงการวันเด็กแหงชาติ 53,110.00       เฉพาะเจาะจง ร�าน ทเวนตี้ 20 ลพบุรี ร�าน ทเวนตี้ 20 ลพบุรี

ประจําปH 2563 53,110.00                                  53,110.00                                  

14 จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ  จัดสถานที่ โครงการวันเด็กแหงชาติ 390.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมจันทร วัสดุกอสร�าง จํากัด บริษัท เอี่ยมจันทร วัสดุกอสร�าง จํากัด

ประจําปH 2563 390.00                                       390.00                                       
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ลงชื่อ                                                        ผู�จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

15 จ�างซอมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 249,640.00    เฉพาะเจาะจง อู จ.เจริญการชาง อู จ.เจริญการชาง

81-8657 ลพบุรี 249,640.00                                249,640.00                                

16 จ�างเหมาเช็ครอบระยะเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 1,610.00         เฉพาะเจาะจง ร�าน ลพบุรี คาร เซอร วิส ร�าน ลพบุรี คาร เซอร วิส

หมายเลขทะเบียน บธ 9254 ลพบุรี 1,610.00                                    1,610.00                                    

17 จ�างซอมแซมรถแทรกเตอร  หมายเลขทะเบียน 4,300.00         เฉพาะเจาะจง อู วิเชียร (ชางตึ๋ง) อู วิเชียร (ชางตึ๋ง)

ตฆ 2205 ลพบุรี 4,300.00                                    4,300.00                                    

18 จ�างเหมารถปรับอากาศขนาดไมน�อยกวา 40 ที่นั่ง 225,000.00    เฉพาะเจาะจง นายภวัต  อริยะธนากูล นายภวัต  อริยะธนากูล

จํานวน 6 คัน โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน 225,000.00                                225,000.00                                

ระหวางวันที่ 20-22 ม.ค.2563

19 เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง หมายเลขทะเบียน กพ 9848 1,894.46         เฉพาะเจาะจง บริษัท จิระดา ออโต� กรุ0ป จํากัด บริษัท จิระดา ออโต� กรุ0ป จํากัด

ลพบุรี 1,894.46                                    1,894.46                                    

20 จัดซื้อผ�าเวคลุค  จํานวน 700 หลา 10,500.00       เฉพาะเจาะจง ร�าน ศรีจันทร เพ็ญ ร�าน ศรีจันทร เพ็ญ

10,500.00                                  10,500.00                                  

21 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กระดานไวท บอร ด) 700.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

จํานวน  1  รายการ 700.00                                       700.00                                       
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ลงชื่อ                                                        ผู�จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

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

22 จ�างทําป<ายไวนิลและแผนพับ งานโครงการไข�เลือดออก 7,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ1ร นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ1ร นโฆษณา จํากัด

7,150.00                                    7,150.00                                    

23 จ�างซอมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 4,200.00         เฉพาะเจาะจง อู วิเชียร (ชางตึ๋ง) อู วิเชียร (ชางตึ๋ง)
82 - 0332 ลพบุรี 4,200.00                                    4,200.00                                    

24 จ�างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ<าโรงฆาสัตว  เทศบาลตําบล 75,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประพัฒน   บรรจงทรัพย นายประพัฒน   บรรจงทรัพย 

โคกตูม 75,000.00                                  75,000.00                                  

25 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง หมายเลขทะเบียน 21,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ยางสามัคคี ออโต� ไทร หจก.ยางสามัคคี ออโต� ไทร 

กพ 9848  ลพบุรี 21,200.00                                  21,200.00                                  

26 จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว  จํานวน  25  รายการ 13,401.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อภิชาติ มินิมาร ท จํากัด บริษัท อภิชาติ มินิมาร ท จํากัด

13,401.00                                  13,401.00                                  

27 จ�างเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง รถบรรทุกขยะหมายเลข 4,700.00         เฉพาะเจาะจง อู วิเชียร (ชางตึ๋ง) อู วิเชียร (ชางตึ๋ง)

ทะเบียน 82 - 8401 ลพบุรี 4,700.00                                    4,700.00                                    

28 จ�างเหมาจัดทําป<ายประชาสัมพันธ  การจัดงานแผนดิน 6,120.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ1ร นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ1ร นโฆษณา จํากัด

สมเด็จพระนารายณ มหาราช ครั้งที่ 33 ประจําปH2563 6,120.00                                    6,120.00

29 จัดซื้อธงตราสัญลักษณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�าฯ 57,750.00       เฉพาะเจาะจง ชนกนันท   ทรัพย โฉม ชนกนันท   ทรัพย โฉม

จํานวน  3  รายการ 57,750.00                                  57,750.00                                  

ลงชื่อ                                                        ผู�จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

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

30 จ�างทําป<ายไวนิล โครงการจัดทําหัวเชื้อจุลินทรีย  EM 400.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ1ร นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ1ร นโฆษณา จํากัด

ประจําปHงบประมาณ 2563   จํานวน  1  ป<าย 400.00                                       400.00                                       

31 จ�างเหมาจัดทําป<ายไวนิล โครงการอบรมสัมมนาครูฯ 750.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ1ร นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ1ร นโฆษณา จํากัด

750.00                                       750.00                                       

32 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ นิคมสร�างตนเองฯ สหกรณ นิคมสร�างตนเองฯ

100,000.00                                100,000.00                                

33 จ�างเหมารถโดยสารปรับอากาศขนาดไมน�อยกวา 40 144,000.00    เฉพาะเจาะจง นายภวัต  อริยะธนากูล นายภวัต  อริยะธนากูล

ที่นั่ง โครงการอบรมสัมมนาครูฯ 144,000.00                                144,000.00                                

34 จ�างเหมาซอมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ 1,300.00         เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ห�องบุหงา นายอํานาจ  ห�องบุหงา

420 54 0003 อาคารศูนย พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 1,300.00                                    1,300.00                                    

บ�านโคกตูม (อนุบาล3)

35 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร   จํานวน  1  รายการ 440.00            เฉพาะเจาะจง ร�าน ฟ1วเจอร สมาร ท ร�าน ฟ1วเจอร สมาร ท

440.00                                       440.00                                       

36 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  2  รายการ 2,440.00         เฉพาะเจาะจง ร�าน ลพบุรีวัสดุสํานักงาน ร�าน ลพบุรีวัสดุสํานักงาน

2,440.00                                    2,440.00                                    

 - 6 -

ลงชื่อ                                                        ผู�จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ



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

37 จ�างทําป<ายไวนิล งานโครงการฯ   จํานวน  1  ป<าย 1,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ1ร นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ1ร นโฆษณา จํากัด

1,150.00                                    1,150.00                                    

38 จ�างจัดดอกไม� พร�อมตกแตงสถานที่ งานโครงการรู�อยู 1,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสมหญิง  อุดทา นางสาวสมหญิง  อุดทา

รู�ใช� ใสใจสิ่งแวดล�อม ประจําปH 2563 1,000.00                                    1,000.00                                    

39 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง หมายเลขทะเบียน 600.00            เฉพาะเจาะจง ร�าน ลพบุรี คาร เซอร วิส ร�าน ลพบุรี คาร เซอร วิส

กง 3586  ลพบุรี 600.00                                       600.00                                       

40 จ�างซอมแซมรถยนต  หมายเลขทะเบียน  กง 3586 2,300.00         เฉพาะเจาะจง ร�าน ลพบุรี คาร เซอร วิส ร�าน ลพบุรี คาร เซอร วิส

ลพบุรี 2,300.00                                    2,300.00                                    

41 จ�างซอมแซมรถยนต  หมายเลขทะเบียน กค 3000 13,777.86       เฉพาะเจาะจง บริษัท ลพบุรีฮอนด�าคาร ส  จํากัด บริษัท ลพบุรีฮอนด�าคาร ส  จํากัด

ลพบุรี 13,777.86                                  13,777.86                                  

42 จัดซื้อครุภัณฑ งานบ�านงานครัว  จํานวน  2  รายการ 32,528.00       เฉพาะเจาะจง ร�าน มาโนช เครื่องเย็น ร�าน มาโนช เครื่องเย็น

32,528.00                                  32,528.00                                  

43 จ�างเหมาล�างและซอมแซมเครื่องปรับอากาศภายใน 13,600.00       เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ห�องบุหงา นายอํานาจ  ห�องบุหงา

เทศบาลตําบลโคกตูม 13,600.00                                  13,600.00                                  

ลงชื่อ                                                        ผู�จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

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

44 จ�างเหมาจัดทําป<ายไวนิล โครงการจัดงานวันสําคัญทาง 200.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ1ร นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ1ร นโฆษณา จํากัด

ศาสนา (วันมาฆบูชา) จํานวน  1  ป<าย 200.00                                       200.00                                       

45 จ�างเหมาซอมแซมประตูภายในเทศบาลตําบลโคกตูม 61,400.00       เฉพาะเจาะจง นางฉลวย  ฉัตรจันทร นางฉลวย  ฉัตรจันทร 

61,400.00                                  61,400.00                                  

46 จัดซื้อวัสดุการเกษตร  จํานวน  2  รายการ 4,800.00         เฉพาะเจาะจง ร�าน ทิพไม�มงคล ร�าน ทิพไม�มงคล

4,800.00                                    4,800.00                                    

47 จัดซื้อวัสดุกอสร�าง  จํานวน  1  รายการ 4,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมจันทร วัสดุกอสร�าง จํากัด บริษัท เอี่ยมจันทร วัสดุกอสร�าง จํากัด

4,000.00                                    4,000.00                                    

48 จ�างเหมาซัก - รีดผ�าปูโต0ะอาหารประจําเดือน กุมภาพันธ 8,750.00         เฉพาะเจาะจง นางสายทวน  ป12นทอง นางสายทวน  ป12นทอง

2563 8,750.00                                    8,750.00                                    

49 จ�างเหมาซอมแซมรถบรรทุกน้ําดับเพลิง หมายเลข 10,280.00       เฉพาะเจาะจง ร�าน มนูการชาง ร�าน มนูการชาง

ทะเบียน  บบ 1335  ลพบุรี 10,280.00                                  10,280.00                                  

50 จัดซื้อวัสดุกอสร�าง  จํานวน  4  รายการ 1,880.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมจันทร วัสดุกอสร�าง จํากัด บริษัท เอี่ยมจันทร วัสดุกอสร�าง จํากัด

1,880.00                                    1,880.00                                    

ลงชื่อ                                                        ผู�จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ




