
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

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

   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 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

   
        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                        
                                        ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
                                         
 
                                         ว่าที่ร้อยตร ี     
                                                            (ยุทธนา พงษ์เฉลิม) 
                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ล ำดับท่ี งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จัดซ้ือนมโรงเรียน นมยูเอชที รสจืด 
จ ำนวน 5,330 กล่อง

41,680.60 41,680.60 เฉพำะเจำะจง 
บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม

 จ ำกัด
บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม

 จ ำกัด
เลขท่ี 02/2565      
5 พฤศจิกำยน ๒๕๖๕

2

จ้ำงเหมำเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ำรุดเน่ืองจำกเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ี 
จ ำนวน 3 สำย หมู่ท่ี 1 บ้ำนหนองแร่ 
ต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี

61,500.00 61,500.00 เฉพำะเจำะจง  นำงสำวแก้วตำ วงษ์น่ิม นำงสำวแก้วตำ วงษ์น่ิม
เลขท่ี 05/2565      
17 พฤศจิกำยน ๒๕๖๕

3

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ำรุดเน่ืองจำกเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ี 
จ ำนวน 3 สำย หมู่ท่ี 1 บ้ำนหนองแร่ 
ต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี

๒๗๔,๑๒๐.๐๐ ๒๗๔,๑๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  นำงนพมณี  เผือกหอม นำงนพมณี  เผือกหอม
เลขท่ี 06/2565      
17 พฤศจิกำยน ๒๕๖๕

4

จ้ำงเหมำเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ำรุดเน่ืองจำกเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ี 
บริเวณถนนเลียบ หมู่ท่ี 6 บ้ำนใดใหญ่ 
ถึงหน้ำบ้ำนนำยอภิวัตร์ โพปัด หมู่ท่ี6 
บ้ำนใดใหญ่ ต ำบลดอนทอง อ ำเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี

22,040.00 22,040.00 เฉพำะเจำะจง  นำยเฉลิม  เจริญวิถี นำยเฉลิม  เจริญวิถี
เลขท่ี 07/2565      
22 พฤศจิกำยน ๒๕๖๕

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนพฤศจิกำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี



ล ำดับท่ี งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนพฤศจิกำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

5

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ำรุดเน่ืองจำกเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ี 
บริเวณถนนเลียบ หมู่ท่ี 6 บ้ำนใดใหญ่ 
ถึงหน้ำบ้ำนนำยอภิวัตร์ โพปัด หมู่ท่ี6 
บ้ำนใดใหญ่ ต ำบลดอนทอง อ ำเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี

๕๖,๒๘๐.๐๐ ๕๖,๒๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม
เลขท่ี 07/2565      
22 พฤศจิกำยน ๒๕๖๕

6

จ้ำงเหมำเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ำรุดเน่ืองจำกเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ี 
บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5
 บ้ำนกองทอง ต ำบลดอนทอง อ ำเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี

14,440.00 14,440.00 เฉพำะเจำะจง  นำยเฉลิม  เจริญวิถี นำยเฉลิม  เจริญวิถี
เลขท่ี 08/2565      
22 พฤศจิกำยน ๒๕๖๕

7

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ำรุดเน่ืองจำกเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ี 
บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5
 บ้ำนกองทอง ต ำบลดอนทอง อ ำเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี

50,400.00 50,400.00 เฉพำะเจำะจง  นำยวีระ  เจริญสำย นำยวีระ  เจริญสำย
เลขท่ี 08/2565      
22 พฤศจิกำยน ๒๕๖๕



ล ำดับท่ี งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนพฤศจิกำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

8

จ้ำงเหมำเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ำรุดเน่ืองจำกเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ี 
จ ำนวน 2 สำย หมู่ท่ี 2 บ้ำนบำงระก ำ 
ต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี

45,820.00 45,820.00 เฉพำะเจำะจง  นำงสำวแก้วตำ วงษ์น่ิม นำงสำวแก้วตำ วงษ์น่ิม
เลขท่ี 06/2565      
22 พฤศจิกำยน ๒๕๖๕

9

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ำรุดเน่ืองจำกเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ี 
จ ำนวน 2 สำย หมู่ท่ี 2 บ้ำนบำงระก ำ 
ต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี

235,200.00 235,200.00 เฉพำะเจำะจง  นำงสำวแก้วตำ วงษ์น่ิม นำงสำวแก้วตำ วงษ์น่ิม
เลขท่ี 06/2565      
22 พฤศจิกำยน ๒๕๖๕

10
จ้ำงเหมำติดต้ังโครงป้ำยประกำศผล
คะแนนกำรเลือกต้ัง (เหล็ก) ป้ำยขนำด
 2.40 x 10.00 เมตร จ ำนวน 1 ป้ำย

21,250.00 21,250.00 เฉพำะเจำะจง  นำยเฉลิม  เจริญวิถี นำยเฉลิม  เจริญวิถี
เลขท่ี 08/2565      
24 พฤศจิกำยน ๒๕๖๕



ล ำดับท่ี งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือจัด

จ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนพฤศจิกำยน 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

11

จ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำกสำยถนนซอย
ข้ำงบ้ำนนำยจอย หมู่ท่ี 2 บ้ำนบำง
ระก ำ ถึงสำยนำนำยใบ ขันตี บ้ำนใด
ใหญ่ หมู่ท่ี 6 ต ำบลดอนทอง อ ำเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี กว้ำง 4.00 
เมตร ยำว 3,300.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร

8,520,000.00 8,520,000.00 คัดเลือก
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รักชำติ

ค้ำวัสดุก่อสร้ำง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รักชำติ

ค้ำวัสดุก่อสร้ำง
เลขท่ี 01/2565      
30 พฤศจิกำยน ๒๕๖๕

9,342,730.60 9,342,730.60


