
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

..................................................... 
 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐปิดประกาศสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนทุก  ๆเดือน 
เพื่อให้ ประชาชนเข้าตรวจสอบได้นั้น 

 
   ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  จึงขอสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าเดอืน มกราคม พ.ศ. 2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

   
        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                        
                                        ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
                                         
 
                                               
                                                            (นายพรเทพ  ราชวัตร)์ 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ล ำดับท่ี งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 87,700.00 87,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงนพมณี  เผือกหอม นำงนพมณี  เผือกหอม
เลขท่ี 11/2565      
10 มกรำคม ๒๕๖๕

2
จ้ำงเหมำปรับปรุงซ่อมแซมถังกรองน้ ำ
เดิมเพ่ือผลิตประปำให้บริกำร หมู่ 3 
บ้ำนกระทุ่มใบมัน

๒๔๗,๔๐๐.๐๐ ๒๔๗,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม
เลขท่ี 17/2565      
11 มกรำคม ๒๕๖๕

3

จ้ำงเหมำเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหำยไม่สะดวก
ในกำรสัญจรไป-มำ บริเวณถนนสำย
กำรเกษตร หมู่ท่ี 3 บ้ำนกระทุ่มใบมัน 
ต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี

๑๖,๙๕๐.๐๐ ๑๖,๙๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวแก้วตำ วงษ์น่ิม นำงสำวแก้วตำ วงษ์น่ิม
เลขท่ี 12/2565      
11 มกรำคม ๒๕๖๕

4

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหำยไม่สะดวก
ในกำรสัญจรไป-มำ บริเวณถนนสำย
กำรเกษตร หมู่ท่ี 3 บ้ำนกระทุ่มใบมัน 
ต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี

๑๓๗,๓๓๒.๐๐ ๑๓๗,๓๓๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยวีระ  เจริญสำย นำยวีระ  เจริญสำย
เลขท่ี 12/2565      
11 มกรำคม ๒๕๖๕

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนมกรำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี



ล ำดับท่ี งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนมกรำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

5

จ้ำงเหมำเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหำยไม่สะดวก
ในกำรสัญจรไป-มำ บริเวณนำนำง
เกษมศรี  บุญยะ หมู่ท่ี 5 บ้ำนกองทอง
 ต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี

๑๑,๓๐๐.๐๐ ๑๑,๓๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวแก้วตำ วงษ์น่ิม นำงสำวแก้วตำ วงษ์น่ิม
เลขท่ี 14/2565      
18 มกรำคม ๒๕๖๕

6

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหำยไม่สะดวก
ในกำรสัญจรไป-มำ บริเวณนำนำง
เกษมศรี  บุญยะ หมู่ท่ี 5 บ้ำนกองทอง
 ต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี

๑๑๕,๖๔๘.๐๐ ๑๑๕,๖๔๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม
เลขท่ี 14/2565      
18 มกรำคม ๒๕๖๕

7

จ้ำงเหมำเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหำยไม่สะดวก
ในกำรสัญจรไป-มำ บริเวณถนนสำย
กำรเกษตร (อ.ทรงธรรม) หมู่ท่ี 7 บ้ำน
ม้ำ ต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี

๑๑,๓๐๐.๐๐ ๑๑,๓๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวแก้วตำ วงษ์น่ิม นำงสำวแก้วตำ วงษ์น่ิม
เลขท่ี 15/2565      
18 มกรำคม ๒๕๖๕



ล ำดับท่ี งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนมกรำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

8

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหำยไม่สะดวก
ในกำรสัญจรไป-มำ บริเวณถนนสำย
กำรเกษตร (อ.ทรงธรรม) หมู่ท่ี 7 บ้ำน
ม้ำ ต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี

๙๓,๙๖๔.๐๐ ๙๓,๙๖๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำนะ  ผดุงสรรพ ร้ำนมำนะ  ผดุงสรรพ
เลขท่ี 15/2565      
18 มกรำคม ๒๕๖๕

9
จ้ำงเหมำซ่อมแซมป้ัมน้ ำบำดำล ขนำด 
3 แรง จ ำนวน 1 ตัว หมู่ท่ี 4 บ้ำน
ทองย้อย

๑๓,๕๐๐.๐๐ ๑๓,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำนะ  ผดุงสรรพ ร้ำนมำนะ  ผดุงสรรพ
เลขท่ี 17/2565      
19 มกรำคม ๒๕๖๕

10

ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ (อุปกรณ์จ่ำยสำรเคมี) 
อัตรำกำรไหล 7.2 LPH แรงดัน 8.0 
Bar พลังงำน 220 V, 50 Hz 24 W 
จ ำนวน 1 ชุด

๙,๔๐๐.๐๐ ๙,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม
เลขท่ี 17/2565      
19 มกรำคม ๒๕๖๕

11

ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ เพ่ือใช้ในกำรซ่อมแซม
ไฟฟ้ำสำธำรณะท่ีช ำรุดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนทอง

๙๖,๑๗๕.๐๐ ๙๖,๑๗๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม
เลขท่ี 16/2565      
19 มกรำคม ๒๕๖๖



ล ำดับท่ี งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนมกรำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

12

จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ (วัสดุประกอบในกำร
ดับเพลิง) เพ่ือใช้ในงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดอนทอง

๓๔,๕๐๐.๐๐ ๓๔๕,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง วัฒนำวำณิชย์ วัฒนำวำณิชย์
เลขท่ี 18/2565      
26 มกรำคม ๒๕๖๕

875,169.00 1,185,669.00


