สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
เทศบาลตําบลโคกตูม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จาง
100,000.00 เฉพาะเจาะจง

2

จัดซื้อวัสดุกอสร%าง จํานวน 2 รายการ

3

จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช%สายพร%อมอุปกรณ!
และติดตั้ง ชุมชนบ%านศูนย!หนึ่งพัฒนา หมู 12 ต.โคกตูม
จํานวน 1 ชุด
จัดซื้อครุภัณฑ!การเกษตร (เครื่องสูบน้ําดับเพลิงชนิด
หาบหาม)

305,100.00 เฉพาะเจาะจง

จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ%ง พร%อมอุปกรณ!ประกอบ
จํานวน 1 ชุด

400,000.00 เฉพาะเจาะจง

4

5

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
สหกรณ!การเกษตรนิคมสร%างตนเอง
100,000.00

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
สหกรณ!การเกษตรนิคมสร%างตนเอง
100,000.00

6,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมจันทร!วัสดุกอสร%าง จํากัด
บริษัท เอี่ยมจันทร!วัสดุกอสร%าง จํากัด
6,250.00
6,250.00

220,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส! แอนด! เซอร!วิส

หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส! แอนด! เซอร!วิส

305,100.00

305,100.00

ร%าน ไทยการยนต!
220,000.00

ร%าน ไทยการยนต!
220,000.00

หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส! แอนด! เซอร!วิส

หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส! แอนด! เซอร!วิส

400,000.00

400,000.00

6

จัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ! จํานวน 5 รายการ

97,000.00 เฉพาะเจาะจง

ชนกนันท! ทรัพย!โฉม
97,000.00

ชนกนันท! ทรัพย!โฉม
97,000.00

7

จ%างซอมแซมและล%างเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 งาน

8,200.00 เฉพาะเจาะจง

นายอํานาจ ห%องบุหงา
8,200.00

นายอํานาจ ห%องบุหงา
8,200.00

ลงชื่อ

สายทอง พานทอง
(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ

ผู%จัดทํา

ลําดับที่
8 จัดซื้อผ%าเวคลุค

9

งานจัดซื้อจัดจาง

จัดทําไวนิลพระบาทสมเด็จพระเจ%าอยูหัวรัชกาลที่ 10

-2วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
6,765.00 เฉพาะเจาะจง
ร%าน ศรีจันทร!เพ็ญ
6,765.00
1,440.00 เฉพาะเจาะจง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ร%าน ศรีจันทร!เพ็ญ
6,765.00

บริษัท ใบเฟFร!นโฆษณา จํากัด
1,440.00

บริษัท ใบเฟFร!นโฆษณา จํากัด
1,440.00

10 จัดซื้อวัสดุกอสร%าง จํานวน 2 รายการ

2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมจันทร!วัสดุกอสร%าง จํากัด
2,300.00

บริษัท เอี่ยมจันทร!วัสดุกอสร%าง จํากัด
2,300.00

11 จัดซื้อวัสดุกอสร%าง จํานวน 7 รายการ

18,505.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมจันทร!วัสดุกอสร%าง จํากัด
18,505.00

บริษัท เอี่ยมจันทร!วัสดุกอสร%าง จํากัด
18,505.00

12 จ%างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด%านการดูแลเด็ก
ศูนย!พัฒนาเด็กเล็กบ%านโคกตูม

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวฑิฆัมพร ดัดวงษ!
20,000.00

นางสาวฑิฆัมพร ดัดวงษ!
20,000.00

13 จ%างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานดูแลเด็ก
ศูนย!พัฒนาเด็กเล็กซอยพิเศษสาย 4 ซ%าย

20,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุปราณี พุมพินิจ
20,000.00

นางสาวสุปราณี พุมพินิจ
20,000.00

14 จ%างซอมรถตักหน%าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน
ตง 1281 ลพบุรี

32,100.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ชางอ%วน
32,100.00

ลงชื่อ

ร%าน ชางอ%วน
32,100.00

สายทอง พานทอง
(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ

ผู%จัดทํา

ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
15 จ%างเหมาซอมแซมรถยนต! หมายเลขทะเบียน
กง 1084 ลพบุรี

-3วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
600.00 เฉพาะเจาะจง
นายธวัชชัย ธารสิทธิ์
600.00

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
นายธวัชชัย ธารสิทธิ์
600.00

16 จ%างเหมารถแบ็คโฮ ขนาด PC 200 จํานวน 1 คัน
1 วัน

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ส.ธนพันธุ!
15,000.00

หจก.ส.ธนพันธุ!
15,000.00

17 จ%างซอมรถกระเช%า หมายเลขทะเบียน 81-5553
ลพบุรี

23,720.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ลพบุรี คาร!เซอร!วิส
23,720.00

ร%าน ลพบุรี คาร!เซอร!วิส
23,720.00

18 จ%างซอมแซมและล%างเครื่องปรับอากาศศูนย!พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบ%านโคกตูม 420 54 0010

2,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายอํานาจ ห%องบุหงา
2,300.00

นายอํานาจ ห%องบุหงา
2,300.00

19 จ%างซอมรถแทรกเตอร! ตฆ 2205 ลพบุรี

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

อู วิเชียร (ชางตึ๋ง)
9,800.00

อู วิเชียร (ชางตึ๋ง)
9,800.00

20 จัดซื้อวัสดุงานบ%านงานครัว (หัวเกียร!เครื่องตัดหญ%า)

1,650.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ไทยการยนต!
1,650.00

ร%าน ไทยการยนต!
1,650.00

21 จ%างซอมแซมและล%างเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลโคกตูม จํานวน 1 งาน

11,400.00 เฉพาะเจาะจง

นายอํานาจ ห%องบุหงา
11,400.00

นายอํานาจ ห%องบุหงา
11,400.00

ลงชื่อ

สายทอง พานทอง
(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ
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ผู%จัดทํา

ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
22 จ%างซอมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน
81-8657 ลพบุรี

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จาง
16,200.00 เฉพาะเจาะจง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
อู จ.เจริญการชาง
16,200.00

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ

1,560.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ลพบุรีวัสดุสํานักงาน
1,560.00

24 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (กระถางพลาสติก ขนาด 17 นิ้ว)

7,500.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ทิพไม%มงคล
7,500.00

25 จัดซื้อถังน้ําไฟเบอร!กลาส 2,500 ลิตร
จํานวน 2 ถัง
26 จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช%สายและอุปกรณ!
จํานวน 1 ชุด (พร%อมติดตั้ง) ชุมชนบ%านห%วยบงสามัคคี
หมู 8 ต.โคกตูม
27 จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายระบบใช%สายและอุปกรณ!
จํานวน 1 ชุด (พร%อมติดตั้ง) ชุมชนบ%านหนองขาม
หมู 7 ต.นิคมสร%างตนเอง
28 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร! จํานวน 9 รายการ

29 จัดซื้อวัสดุไฟฟPาและวิทยุ จํานวน 1 รายการ

18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอี่ยมจันทร!วัสดุกอสร%าง จํากัด
18,000.00
485,940.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส! แอนด! เซอร!วิส

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
อู จ.เจริญการชาง
16,200.00
ร%าน ลพบุรีวัสดุสํานักงาน
1,560.00
ร%าน ทิพไม%มงคล
7,500.00
บริษัท เอี่ยมจันทร!วัสดุกอสร%าง จํากัด
18,000.00
หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส! แอนด! เซอร!วิส

485,940.00
145,900.00 เฉพาะเจาะจง

28,470.00 เฉพาะเจาะจง

2,736.00 เฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ

หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส! แอนด! เซอร!วิส

485,940.00
หจก.ไพศาล อิเล็กทรอนิกส! แอนด! เซอร!วิส

145,900.00

145,900.00

บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ดีอาร! เอ็นจิเนียริ่ง แอนด! เทคโนโลยี จํากัด

28,470.00

28,470.00

ร%าน เคหะภัณฑ!ลพบุรี
2,736.00

ร%าน เคหะภัณฑ!ลพบุรี
2,736.00

สายทอง พานทอง
(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ

ผู%จัดทํา

ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
30 จัดซื้อวัสดุไฟฟPาและวิทยุ จํานวน 2 รายการ

-5วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
46,200.00 เฉพาะเจาะจง
ร%าน สัมฤทธิ์การไฟฟPา
46,200.00

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ร%าน สัมฤทธิ์การไฟฟPา
46,200.00

31 จ%างเหมาจัดทําปPายไวนิล

300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใบเฟFร!นโฆษณา จํากัด
300.00

บริษัท ใบเฟFร!นโฆษณา จํากัด
300.00

32 จัดซื้อวัสดุ โครงการสงเสริมความรู%ด%านการเกษตร
แกเด็กและเยาวชน

430.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน ลพบุรีวัสดุสํานักงาน
430.00

ร%าน ลพบุรีวัสดุสํานักงาน
430.00

6,240.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มานิตวิทยา จํากัด
6,240.00

บริษัท มานิตวิทยา จํากัด
6,240.00

34 จ%างเหมาจัดทําปPายไวนิลโครงการทบทวนแผนชุมชน
(ประจําปR2564)

450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใบเฟFร!นโฆษณา จํากัด
450.00

บริษัท ใบเฟFร!นโฆษณา จํากัด
450.00

35 จ%างเหมาจัดทําปPายไวนิลโฆษณาโครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้น

2,256.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ใบเฟFร!นโฆษณา จํากัด
2,256.00

บริษัท ใบเฟFร!นโฆษณา จํากัด
2,256.00

36 จ%างซอมแซมรถยนต! หมายเลขทะเบียน กจ 7704
ลพบุรี

7,250.00 เฉพาะเจาะจง

ร%าน แดงแอร!แอนด!ซาวด!
7,250.00

ร%าน แดงแอร!แอนด!ซาวด!
7,250.00

33 จัดซื้อวัสดุโครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชน
(ประจําปR 2564)

ลงชื่อ

สายทอง พานทอง
(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ

ผู%จัดทํา

ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
37 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง (ยางนอก)
จํานวน 4 เส%น
38 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกลองขนาด
200 มล. ให%กับศูนย!พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกตูม จํานวน 31 วัน (COVID-19) (เพิ่มเติม)
39 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร!ไรส!ชนิดถุง ขนาด
200 มล. ให%กับศูนย!พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ตําบลโคกตูม จํานวน 99 วัน (เพิ่มเติม)
40 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกลองขนาด
200 มล. ให%กับโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลโคกตูม
ระดับชั้น ป.5-ป.6 จํานวน 99 วัน (เพิ่มเติม)
41 จ%างซอมแซมรถยนต! หมายเลขทะเบียน นข 5536
ลพบุรี
42 จ%างรถแบ็คโฮ ขนาด PC 200 จํานวน 1 คัน
ระยะเวลา 1 วัน เพื่อดําเนินการรื้อเอากิ่งไม%และวัชพืช
ออกจากหน%าฝายให%คลองสะอาด
43 จ%างกอสร%างถนน คสล.ซอยปYาสัก (แยกถนนทางหลวง
หมายเลข 3333 ระหวางสายโท-สายจัตวา) ชุมชนบ%าน
ศูนย!หนึ่งพัฒนา ม.12 ต.โคกตูม

-6วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
12,600.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.ยางสามัคคี ออโต%ไทร!
12,600.00

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
หจก.ยางสามัคคี ออโต%ไทร!
12,600.00

9,211.96 เฉพาะเจาะจง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
9,211.96

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
9,211.96

11,723.56 เฉพาะเจาะจง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
11,723.56

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
11,723.56

8,515.98 เฉพาะเจาะจง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
8,515.98

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
8,515.98

14,058.73 เฉพาะเจาะจง

บริษัท จิระดา ออโต% กรุWป จํากัด
14,058.73

ร%าน สัมฤทธิ์การไฟฟPา
14,058.73

15,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ส.ธนพันธุ!
15,000.00

หจก.ส.ธนพันธุ!
15,000.00

หจก.ธัชชาค%าวัสดุ
444,000.00

หจก.ธัชชาค%าวัสดุ
444,000.00

600,000.00

e-bidding

ลงชื่อ

สายทอง พานทอง
(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ

ผู%จัดทํา

ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง
44 จ%างกอสร%างถนน คสล.แยกถนนซอยภายในหมูบ%าน
ทาเดื่อ-ถึงฝายน้ําล%น ชุมชนบ%านทาเดื่อ-คงเจริญ
ม.4 ต.นิคมฯ
45 จ%างปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟaลท!ติกคอนกรีต
สายจัตวา (ระหวางซอยศูนย!-สายเหมืองแร) ชุมชน
บ%านหนองหอย ม.9 ต.โคกตูม
46 จ%างปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟaลท!ติกคอนกรีต
สายเหมืองแร (ระหวางสายจัตวา-สายทหาร) ชุมชนบ%าน
หนองหอย ม.9 ต.โคกตูม
47 จ%างซอมแซมถนน คสล.ซอย 5 (ระหวางสายเอก-สายตรี)
ชุมชนบ%านน้ําซับ ม.5 ต.โคกตูม
48 จ%างปรับปรุงภูมิทัศน!สวนสาธารณะเทศบาลตําบลโคกตูม
(บริเวณวงเวียนโคกตูม) ชุมชนบ%านโคกตูม 3 ม.2
ต.โคกตูม
49 จ%างปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟaลท!ติกคอนกรีต
ซอยหมูบ%านวรดา 1 ชุมชนบ%านนิคม 1 พัฒนา
ม.3 ต.นิคมฯ

-7วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/ จาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
797,000.00 e-bidding
หจก.ธัชชาค%าวัสดุ
589,000.00

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
หจก.ธัชชาค%าวัสดุ
589,000.00

1,807,000.00

e-bidding

หจก.ธัชชาค%าวัสดุ
1,280,000.00

หจก.ธัชชาค%าวัสดุ
1,280,000.00

1,675,000.00

e-bidding

หจก.ธัชชาค%าวัสดุ
1,139,000.00

หจก.ธัชชาค%าวัสดุ
1,139,000.00

1,943,000.00

e-bidding

หจก.เทียรประเสริฐ
1,395,000.00

หจก.เทียรประเสริฐ
1,395,000.00

795,000.00

e-bidding

หจก.เทียรประเสริฐ
670,000.00

หจก.เทียรประเสริฐ
670,000.00

1,495,000.00

e-bidding

หจก.รุงเรืองประสพโชค
1,270,000.00

หจก.รุงเรืองประสพโชค
1,270,000.00

ลงชื่อ

สายทอง พานทอง
(นางสาวสายทอง พานทอง)
ตําแหนง พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานพัสดุ

ผู%จัดทํา

