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

1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 100,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร# ป%โตรเลี่ยม พลัสฯ บริษัท สตาร# ป%โตรเลี่ยม พลัสฯ

100,000.00                               100,000.00                                

2 จ+างซ�อมแซมและขยายถนนลูกรัง ซอย 10 (ระหว�าง 456,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

สายโท-สายจัตวา ฝ9:งซ+ายทาง) ชุมชนบ+านสระวัง 456,000.00                               456,000.00                                

ม.15  ต.โคกตูม

3 จัดซื้อชุดลูกข�ายเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ 450,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมประเสริฐ จํากัด บริษัท อุดมประเสริฐ จํากัด

ชนิดไร+สาย (ชุดภาครับ) พร+อมอุปกรณ#และติดตั้ง 450,000.00                               450,000.00                                

จํานวน 10 ชุด

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  26  รายการ 28,701.00         เฉพาะเจาะจง ร+าน พิมลภัณฑ# ร+าน พิมลภัณฑ#

28,701.00                                 28,701.00                                  

5 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต�งกาย (ชุด อปพร.) 52,200.00         เฉพาะเจาะจง ร+าน ท.ทหาร 2 ร+าน ท.ทหาร 2

52,200.00                                 52,200.00                                  

6 จ+างเหมาซ�อมแซมรถยนต#หมายเลขทะเบียน กง 2669 23,200.00         เฉพาะเจาะจง ร+าน แดง แอร# แอนด#ซาวด# ร+าน แดง แอร# แอนด#ซาวด#

ลพบุรี  23,200.00                                 23,200.00                                  

7 จ+างเหมาซ�อมแซมรถยนต#บรรทุกน้ําเอนกประสงค# 39,650.00         เฉพาะเจาะจง ร+าน มนูการช�าง ร+าน มนูการช�าง

หมายเลขทะเบียน  บบ 1335 ลพบุรี 39,650.00                                 39,650.00                                  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จ�างในรอบเดือน มิถุนายน  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+างซ�อมแซมรถยนต#บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 10,700.00         เฉพาะเจาะจง อู� วิเชียร (ช�างตึ๋ง) อู� วิเชียร (ช�างตึ๋ง)

82-8401 ลพบุรี 10,700.00                                 10,700.00                                  

9 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส�ง (แบตเตอรี่รถยนต#) 3,600.00           เฉพาะเจาะจง ร+าน เอ็น บี การไฟฟLา ร+าน เอ็น บี การไฟฟLา

หมายเลขทะเบียน กจ 7704 ลพบุรี 3,600.00                                   3,600.00                                    

10 จ+างซ�อมแซมโรงฆ�าสัตว#  โรงฆ�าสัตว#เทศบาลตําบลโคกตูม 11,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุชิน  ใจมา นายสุชิน  ใจมา

ม.2  ต.โคกตูม 11,000.00                                 11,000.00                                  

11 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต�งกาย  จํานวน  5  รายการ 16,150.00         เฉพาะเจาะจง ร+าน ใต+ฟLา ร+าน ใต+ฟLา

16,150.00                                 16,150.00                                  

12 จัดซื้อวัสดุงานบ+านงานครัว  จํานวน  39  รายการ 33,362.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อภิชาติ มินิมาร#ท จํากัด บริษัท อภิชาติ มินิมาร#ท จํากัด

33,362.00                                 33,362.00                                  

13 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต�งกาย  จํานวน  34 ชุด 20,060.00         เฉพาะเจาะจง ร+าน มรกตสปอร#ต ร+าน มรกตสปอร#ต

20,060.00                                 20,060.00                                  

14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร#  จํานวน  6  รายการ 18,157.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด

18,157.00                                 18,157.00                                  

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ
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ลงชื่อ                       สายทอง พานทอง                                 ผู+จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)



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

15 จัดซื้อครุภัณฑ#การเกษตร (เครื่องป9Pมน้ําอัตโนมัติ) 16,800.00         เฉพาะเจาะจง ร+าน ไทยการยนต# ร+าน ไทยการยนต#

จํานวน  1  เครื่อง 16,800.00                                 16,800.00                                  

16 จัดซื้อต+นไม+  จํานวน  2  รายการ 11,000.00         เฉพาะเจาะจง ร+าน ทิพไม+มงคล ร+าน ทิพไม+มงคล

11,000.00                                 11,000.00                                  

17 จ+างซ�อมแซมเครื่องพ�นเคมี ชนิดฝอยละออง 3,500.00           เฉพาะเจาะจง ร+าน ลพบุรี คาร#เซอร#วิส ร+าน ลพบุรี คาร#เซอร#วิส

หมายเลขครุภัณฑ# 625 49 900 3,500.00                                   3,500.00                                    

18 จ+างทําปLายไวนิล  จํานวน  9  ปLาย 1,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด บริษัท ใบเฟ%ร#นโฆษณา จํากัด

1,800.00                                   1,800.00                                    

19 จ+างทําถังรองรับขยะอันตราย  จํานวน  9  ชุด 45,000.00         เฉพาะเจาะจง นายวิชาญ  ถาวร นายวิชาญ  ถาวร

45,000.00                                 45,000.00                                  

20 จ+างซ�อมแซมรถยนต# หมายเลขทะเบียน   กง 9636 5,230.00           เฉพาะเจาะจง ร+าน ลพบุรี คาร#เซอร#วิส ร+าน ลพบุรี คาร#เซอร#วิส

ลพบุรี 5,230.00                                   5,230.00                                    

21 จ+างจัดทําตรายาง  จํานวน  5  รายการ 940.00              เฉพาะเจาะจง ร+าน สระแก+วบลRอค ร+าน สระแก+วบลRอค

940.00                                      940.00                                       
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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

22 จ+างซ�อมแซมรถยนต# หมายเลขทะเบียน  82-0332 6,080.00           เฉพาะเจาะจง อู� วิเชียร (ช�างตึ๋ง) อู� วิเชียร (ช�างตึ๋ง)

ลพบุรี 6,080.00                                   6,080.00                                    

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร#  จํานวน  6 รายการ 4,730.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด

4,730.00                                   4,730.00                                    

24 จ+างซ�อมแซมเครื่องตัดหญ+าแบบสะพาย จํานวน 3 เครื่อง 6,475.00           เฉพาะเจาะจง นายประเทือง วินิยม นายประเทือง วินิยม

6,475.00                                   6,475.00                                    

25 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  13  รายการ 9,066.00           เฉพาะเจาะจง ร+าน พิมลภัณฑ# ร+าน พิมลภัณฑ#

9,066.00                                   9,066.00                                    

26 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  (ชั้นไม+)  จํานวน 1 รายการ 3,120.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฟอร#นิเจอร# ลพบุรี 1990 จํากัด บริษัท บางกอกเฟอร#นิเจอร# ลพบุรี 1990 จํากัด

3,120.00                                   3,120.00                                    

27 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน  21  รายการ 7,504.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จํากัด บริษัท มานิตวิทยา จํากัด

7,504.00                                   7,504.00                                    

28 จ+างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย#สิน 411,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีจิสเทคโนโลยี จํากัด บริษัท พีจิสเทคโนโลยี จํากัด

411,500.00                               411,500.00

29 จ+างปรับปรุงอาคารพัสดุ เทศบาลตําบลโคกตูม 71,200.00         เฉพาะเจาะจง นางฉลวย  ฉัตรจันทร# นางฉลวย  ฉัตรจันทร#

71,200.00                                 71,200.00                                  
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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

30 จ+างซ�อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร# หมายเลขครุภัณฑ# 2,040.00           เฉพาะเจาะจง ร+าน ฟ%วเจอร#สมาร#ท ร+าน ฟ%วเจอร#สมาร#ท

416 56 0010   จํานวน  1  เครื่อง 2,040.00                                   2,040.00                                    

31 จัดซื้อครุภัณฑ#ก�อสร+าง (รถเข็น 3 ล+อ) 3,400.00           เฉพาะเจาะจง ร+าน เคหะภัณฑ#ลพบุรี ร+าน เคหะภัณฑ#ลพบุรี

จํานวน  1  คัน 3,400.00                                   3,400.00                                    

32 จัดซื้อครุภัณฑ#สํานักงาน  จํานวน  3  รายการ 37,290.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฟอร#นิเจอร# ลพบุรี 1990 จํากัด บริษัท บางกอกเฟอร#นิเจอร# ลพบุรี 1990 จํากัด

37,290.00                                 37,290.00                                  

33 จ+างก�อสร+างถนน คสล.ซอยบ+านยายผัน (ต�อจากถนน 436,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

คสล.เดิม) ชุมชนบ+านหนองแฝกเลื่อม  ม.11  ต.โคกตูม 436,000.00                               436,000.00                                

34 จ+างก�อสร+างถนน คสล.ซอยข+างวัดสายตรี(ต�อจากของเดิม) 448,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

ชุมชนบ+านสามพันตา  ม.3  ต.โคกตูม 448,000.00                               448,000.00                                

35 ซ�อมสร+างถนน คสล.ซอย 8  ต�อจากถนน คสล.เดิม 473,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

(ระหว�างสายตรี-สายโท) ชุมชนบ+านห+วยส+ม   ม.6 473,000.00                               473,000.00                                

ต.โคกตูม

36 จัดซื้อครุภัณฑ#สํานักงาน (ตู+เหล็ก)   จํานวน 3 ตู+ 16,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฟอร#นิเจอร# ลพบุรี 1990 จํากัด บริษัท บางกอกเฟอร#นิเจอร# ลพบุรี 1990 จํากัด

16,500.00                                 16,500.00                                  

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

37 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส�ง หมายเลขทะเบียน 12,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ยางสามัคคีออโต+ไทร# หจก.ยางสามัคคีออโต+ไทร#

กง 9636 ลพบุรี 12,600.00                                 12,600.00                                  

38 จัดซื้อครุภัณฑ#คอมพิวเตอร# (เครื่องพิมพ#เลเซอร#) 8,900.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ดีอาร# เอ็นจิเนียริ่ง แอนด# เทคโนโลยี จํากัด

จํานวน 1 เครื่อง 8,900.00                                   8,900.00                                    

39 จัดซื้อวัสดุไฟฟLาและวิทยุ  จํานวน  4  รายการ 5,068.00           เฉพาะเจาะจง ร+าน สัมฤทธิ์การไฟฟLา ร+าน สัมฤทธิ์การไฟฟLา

5,068.00                                   5,068.00                                    

40 จัดซื้อวัสดุไฟฟLาและวิทยุ จํานวน  17  รายการ 329,450.00       เฉพาะเจาะจง ร+าน สัมฤทธิ์การไฟฟLา ร+าน สัมฤทธิ์การไฟฟLา

329,450.00                               329,450.00

41 เปลี่ยนถ�ายน้ํามันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต# 1,560.00           เฉพาะเจาะจง ร+าน ลพบุรี คาร#เซอร#วิส ร+าน ลพบุรี คาร#เซอร#วิส

หมายเลขทะเบียน กง 3586 ลพบุรี 1,560.00                                   1,560.00                                    

42 ซ�อมแซมถนนหินคลุก ซอยบลูเองเจิ้ล (แยกทางหลวง 47,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

หมายเลข 3017) ชุมชนบ+านนิคมหมู� 6 สามัคคี 47,000.00                                 47,000.00                                  

ม.6  ต.นิคมฯ

43 จ+างซ�อมแซมถนนหินคลุก ซอยบ+านนางอุทัย สายสะอาด 56,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.ธนพันธุ# หจก.ส.ธนพันธุ#

(แยกทางหลวงหมายเลข 3017) ชุมชนบ+านนิคม 56,000.00                                 56,000.00                                  

หมู� 6  สามัคคี  ม.6  ต.นิคมฯ

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

44 จัดซื้อวัสดุก�อสร+าง  จํานวน 5 รายการ 83,463.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมจันทร#วัสดุก�อสร+าง จํากัด บริษัท เอี่ยมจันทร#วัสดุก�อสร+าง จํากัด

83,463.00                                 83,463.00                                  

45 จัดซื้อเครื่องเสียงตามสาย ระบบใช+สายพร+อมอุปกรณ# 328,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส# แอนด# เซอร#วิส หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส# แอนด# เซอร#วิส

และติดตั้งสําหรับชุมชนบ+านห+วยเสาร#พัฒนา หมู�ที่ 14 328,700.00                               328,700.00                                

ต.โคกตูม   จํานวน 1 ชุด

46 จัดซื้อวัสดุงานบ+านงานครัว  จํานวน 2 รายการ 3,790.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ+าส# จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามโกลบอลเฮ+าส# จํากัด (มหาชน)

3,790.00                                   3,790.00                                    

47 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส�ง (จารบี) 886.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ+าส# จํากัด (มหาชน) บริษัท สยามโกลบอลเฮ+าส# จํากัด (มหาชน)

886.00                                      886.00                                       

48 เปลี่ยนถ�ายน้ํามันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต# 5,214.11           เฉพาะเจาะจง บริษัท จิระดา ออโต+ กรุRป จํากัด บริษัท จิระดา ออโต+ กรุRป จํากัด

หมายเลขทะเบียน กพ 9848 ลพบุรี 5,214.11                                   5,214.11                                    

49 จ+างก�อสร+างถนน คสล.ซอยปWาสัก (แยกถนนทางหลวง 600,000.00       e-bidding อยู�ระหว�างดําเนินการ อยู�ระหว�างดําเนินการ

หมายเลข 3333 ระหว�างสายโท-สายจัตวา) ชุมชนบ+าน - -

ศูนย#หนึ่งพัฒนา  ม.12  ต.โคกตูม

50 จ+างก�อสร+างถนน คสล.แยกถนนซอยภายในหมู�บ+าน 797,000.00       e-bidding อยู�ระหว�างดําเนินการ อยู�ระหว�างดําเนินการ

ท�าเดื่อ-ถึงฝายน้ําล+น ชุมชนบ+านท�าเดื่อ-คงเจริญ - -

ม.4  ต.นิคมฯ

51 จ+างปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟ9ลท#ติกคอนกรีต 1,807,000.00    e-bidding อยู�ระหว�างดําเนินการ อยู�ระหว�างดําเนินการ

สายจัตวา (ระหว�างซอยศูนย#-สายเหมืองแร�) ชุมชน - -

บ+านหนองหอย   ม.9  ต.โคกตูม

(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ
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ลงชื่อ                            สายทอง พานทอง                            ผู+จัดทํา



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

52 จ+างปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟ9ลท#ติกคอนกรีต 1,675,000.00    e-bidding อยู�ระหว�างดําเนินการ อยู�ระหว�างดําเนินการ

สายเหมืองแร� (ระหว�างสายจัตวา-สายทหาร) ชุมชนบ+าน - -

หนองหอย  ม.9  ต.โคกตูม

53 จ+างซ�อมแซมถนน คสล.ซอย 5 (ระหว�างสายเอก-สายตรี) 1,943,000.00    e-bidding อยู�ระหว�างดําเนินการ อยู�ระหว�างดําเนินการ

ชุมชนบ+านน้ําซับ ม.5 ต.โคกตูม - -

54 จ+างปรับปรุงภูมิทัศน#สวนสาธารณะเทศบาลตําบลโคกตูม 795,000.00       e-bidding อยู�ระหว�างดําเนินการ อยู�ระหว�างดําเนินการ

(บริเวณวงเวียนโคกตูม) ชุมชนบ+านโคกตูม 3   ม.2 - -

ต.โคกตูม

55 จ+างปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟ9ลท#ติกคอนกรีต 1,495,000.00    e-bidding อยู�ระหว�างดําเนินการ อยู�ระหว�างดําเนินการ

ซอยหมู�บ+านวรดา 1  ชุมชนบ+านนิคม 1 พัฒนา - -

ม.3  ต.นิคมฯ

ลงชื่อ                     สายทอง พานทอง                                   ผู+จัดทํา
(นางสาวสายทอง พานทอง)

ตําแหน�ง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ
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