
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

  

 
งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 

อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

 

 



สรุปรายละเอยีดตามบนัทึกกองคลัง ที่ สบ 74102/32  ลงวันที่ 16 พฤศจกิายน 2564       

ล าดับที ่ วิธีการจดัซื้อจดัจ้าง จ านวนโครงการ ร้อยละ 

1 วิธีคัดเลือก - - 

2 วิธีประกวดราคา (e-bidding) - - 

3 วิธีเฉพาะเจาะจง 70 100 

รวม 70 100 

      

             จากที่สรุปข้อมลูแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที ่1 
ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ด าเนินการมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ    100    ในการจัดการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวงก าหนดวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท 

ล าดับที ่ วิธีการจดัซื้อจดัจ้าง งบประมาณ(บาท) ร้อยละ 

1 วิธีคัดเลือก - - 

2 วิธีประกวดราคา (e-bidding) - - 

3 วิธีเฉพาะเจาะจง 6,926,856.84 100 

รวม 6,926,856.84 100 

 

               จากตารางข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็น
วิธีที่ใช้งบประมาณมากที่สุด จ านวน    6,926,856.84 บาท    คิดเป็นร้อยละ   100                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนนิงานการจดัซื้อจดัจ้างในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนทองในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผลปรากฏว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
เนื่องจากหน่วยงานมีงบประมาณที่จ ากัดไม่เพียงพอที่จะด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ ซึ่ งจะต้องด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกอบกับกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ก าหนดวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธี
เฉพาะเจาะจง จึงท าให้วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่ด าเนินการมากที่สุด ตอบสนองการปฏิบัติราชการได้อย่าง
คล่องตัว รวดเร็วและสะดวกกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถระบุพัสดุได้ตรงตามความต้องการใช้ปฏิบัติงาน 

การวเิคราะหป์ญัหาและอุปสรรคการจดัซือ้จัดจ้าง 

 1. ตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน มีแต่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจึงอาจจะไม่มี
ความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการท างาน และท าให้ปฏิบัติงานอาจล่าช้า 

 2. การด าเนินงานบางครั้งในการจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ จะ
เกิดความผิดพลาด 

 3. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน และระบบอินเตอร์เน็ตช้า 

 4. ปัญหาสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) จึงส่งผล
กระทบกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไขปญัหาการจัดซือ้จัดจ้าง 

 1. ควรหาบุคลากรในต าแหน่งที่ เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่  หรือส่งบุคลากรผู้ที่ ได้รับ
มอบหมาย เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเพิ่มพูนความรู้ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
กระบวนการ 

 2. ควรมีการติดตามผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ประกาศไว้ กรณีการจัดซื้อจัด
จ้างในสถานการณ์เร่งด่วนให้ส านัก/กอง เจ้าของเรื่องเร่งประสานกงคลังด าเนินการโดยเร็วที่สุด 

 3. ในการตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ควรพิจารณาราคาวัสดุครุภัณฑ์จากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
ส านักงานงบประมาณ และจัดต้ังสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ 

 4. ควรประชุมวางแผนการด าเนินงาน โดยวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อรองรับ
สถานการณ์ในอนาคต 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  
ที่  สบ 74102/                                                          วันที่     16    พฤศจิกายน  2564. 
เรื่อง   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค 

เรยีน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 

  เรื่องเดิม  
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ 

จัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ส่วนรายการอื่นที่ไม่ได้รับการยกเว้นก็
ด าเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ครบทุกกระบวนการ ซึ่งคนที่ต้องการดูก็สามารถสืบค้นที่
เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
  ข้อเท็จจริง 
  งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ส่วนรายการอื่นที่ไม่ได้ รับการ
ยกเว้นก็ด าเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ครบทุกกระบวนการ ซึ่งคนที่ต้องการดูก็สามารถ
สืบค้นที่เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  
  แม้ว่าจะได้ด าเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) หรือไม่ได้ด าเนินการในระบบ 
ก็ตามปัญหาต่างๆ ก็มี เช่น 

1. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ ไม่มีตัวมีแต่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จึงอาจจะเข้าใจใน
พระราชบัญญัติหรือระเบียบไปบ้าง 

2. การด าเนินงานบางครั้งในการจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน กระชั้นชิดอาจส่งผลให้เกิดความ
เสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดได ้

3. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานาน หรือระบบอินเตอร์เน็ตช้า 
ข้อเสนอแนะและพิจารณา 
1. ควรที่จะหาบุคลากรที่ขาดแคลนให้ครบ หรือส่งผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรม 

เพื่อที่จะเข้าใจในบทบาทของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น 
2. ควรมีการติดตามผลการด าเนินการตัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่ประกาศไว้ 
3. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขในคราวต่อๆ ไป  

 
 
 
 



  
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
   

        
               (นางสาวรวีวรรณ  ชักน าสินทรัพย์) 
        นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  รักษาราชการแทน 
             ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง..................................... 
 
 

                                               ว่าที่ร้อยตร ี      
    

          (ยุทธนา  พงษเ์ฉลิม) 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
 

 

 
 

 

   



1 จ้างซ่อมแซมป๊ัมน ้าประปา เพ่ือให้ใช้งานได้เป็นปกติ 11,395.50 11,395.50
เฉพาะเจาะจ

ง
หจก.บ้านหมอมอเตอร์ 1992            

เสนอราคา 11,395.50 บาท
หจก.บ้านหมอมอเตอร์ 1992            

เสนอราคา 11,395.50 บาท
เลขท่ีสัญญา 

1/2564
ลงวันท่ี 5-11-63

2 จัดซื อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช้ารุดเสียหาย 117,936.00 117,936.00
เฉพาะเจาะจ

ง
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                     

 เสนอราคา 115,596 บาท
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                      

เสนอราคา 115,596 บาท
เลขท่ีสัญญา 

2/2564

เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่สะดวกในการสัญจรไป - มา
ร้านประเสริฐพานิช                       

เสนอราคา 116,064 บาท
ลงวันท่ี 10-11-63

ของประชาชน บริเวณถนนสายการเกษตรเส้น
สะพานปูนโรงกลาง ถึงนานายอู๊ด อนุโรจน์
 หมู่ท่ี 2 บ้านบางระก้า

3 จ้างจ้างเหมาเคร่ืองจักร เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช้ารุด 18,200.80 18,200.80
เฉพาะเจาะจ

ง
น.ส.แก้วตา วงษ์น่ิม                       

เสนอราคา 17,960 บาท
น.ส.แก้วตา วงษ์น่ิม                       

เสนอราคา 17,960 บาท
เลขท่ีสัญญา 

2/2564

เสียหายไม่สะดวกในการสัญจรของประชาชน
หยกพานิชย์                              

เสนอราคา 18,120 บาท
ลงวันท่ี 10-11-63

บริเวณถนนสายการเกษตรเส้นสะพานปูนโรงกลาง

ถึงนานายอู๊ด อนุโรจน์ หมู่ท่ี 2 บ้านบางระก้า

4 จัดซื อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช้ารุดเสียหาย 150,696.00 150,696.00
เฉพาะเจาะจ

ง
นายวีระ  เจริญสาย                      

เสนอราคา 147,706 บาท
นายวีระ  เจริญสาย                      

เสนอราคา 147,706 บาท
เลขท่ีสัญญา 

3/2564

เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่สะดวกในการสัญจรไป-มา
ร้านประเสริฐพานิช                       

เสนอราคา 148,304 บาท
ลงวันท่ี 10-11-63

ของประชาชน บริเวณถนนสายคันคลองชล

ประทานหมู่ท่ี 6บ้านใดใหญ่ ถึงหมู่ท่ี 1บ้านหนองแร่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

5 จ้างเหมาเคร่ืองจักร เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช้ารุดเสียหาย 27,301.20 27,301.20
เฉพาะเจาะจ

ง
น.ส.แก้วตา  วงษ์น่ิม                       

    เสนอราคา 26,940 บาท
น.ส.แก้วตา  วงษ์น่ิม                           

เสนอราคา 26,940 บาท
เลขท่ีสัญญา 

3/2564

ไม่สะดวกในการสัญจรชองประชาชน บริเวณถนน
นายภัควลัญชญ์ สีนวล                    

เสนอราคา 27,180 บาท
ลงวันท่ี 10-11-63

สายคันคลองชลประทาน หมู่ท่ี 6 บ้านใดใหญ่ ถึง

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแร่

6 จัดซื อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช้ารุดเสียหาย 98,280.00 98,280.00
เฉพาะเจาะจ

ง
ร้านมานะ ผดุสรรพ                       

เสนอราคา 96,330 บาท
ร้านมานะ ผดุสรรพ                       

เสนอราคา 96,330 บาท
เลขท่ีสัญญา 

4/2564

เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่สะดวกในการสัญจร ไป - มา
ร้านประเสริฐพานิช                        

  เสนอราคา 96,720 บาท
ลงวันท่ี 13-11-63

ของประชาชน บริเวณถนนสายการเกษตรคัน

คลองชลประทาน ประตูน ้าทองย้อย หมู่ท่ี 4 บ้าน

ทองย้อย ถึงสุดเขตต้าบลดอนทอง

7 จ้างเหมาเคร่ืองจักร เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช้ารุดเสียหาย 9,100.40 9,100.40
เฉพาะเจาะจ

ง
น.ส.แก้วตา  วงษ์น่ิม                      

เสนอราคา 8,980 บาท
น.ส.แก้วตา  วงษ์น่ิม                      

เสนอราคา 8,980 บาท
เลขท่ีสัญญา 

4/2564

ไม่สะดวกในการสัญจรของประชาชน บริเวณถนน
นายภัควลัญชญ์ สีนวล                   

เสนอราคา 9,060 บาท
ลงวันท่ี 13-11-63

สายการเกษตรคันคลองชลประทาน ประตูน ้าทอง

ย้อย หมู่ท่ี 4 บ้านทองย้อย ถึงสุดเขตต้าบลดอน

ทอง



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

8
ซื อจัดซื ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) 

43,010.00 43,010.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จ้ากัด       

      เสนอราคา 43,010 บาท
บริษัทส่งเสริมผลิตภัณฑ์นม จ้ากัด           

  เสนอราคา 43,010 บาท
เลขท่ีสัญญา 

5/2564
ภาคเรียนท่ี 2/2563 ลงวันท่ี 30-11-63

9 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 490,000.00 490,000.00
เฉพาะเจาะจ

ง
นายวีระ เจริญสาย                         

 เสนอราคา 485,000 บาท
นายวีระ เจริญสาย                          

เสนอราคา 485,000 บาท
เลขท่ีสัญญา 

5/2564

ถนนสายหน้าบ้านนายสุชาติ จีบแก้ว บริเวณหมู่ท่ี2
นายอทิวัฒน์ สมโมทย์                  

เสนอราคา 485,500 บาท
ลงวันท่ี 2-12-63

บ้านบางระก้า ต้าบลดอนทอง อ้าเภอหนองโดน
เกื อกูลการค้า                               

เสนอราคา  486,000 บาท

จังหวัดสระบุรี

10 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน 135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                    

เสนอราคา 133,000 บาท
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                    

เสนอราคา 133,000 บาท
เลขท่ีสัญญา 

6/2564

สายซอยบ้านนายอนันต์ เพ่งพินิจ บริเวณหมู่ท่ี 4 
นางสาวแก้วตา วงษ์น่ิม                 

เสนอราคา 134,500 บาท ลงวันท่ี 8-12-63

บ้านทองย้อย ต้าบลดอนทอง อ้าเภอหนองโดน 
นายอทิวัฒน์ สมโมทย์                  

เสนอราคา 134,800 บาท
จังหวัดสระบุรี 

11 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน 205,000.00 205,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา วงษ์น่ิม                 

เสนอราคา 203,000 บาท
นางสาวแก้วตา วงษ์น่ิม                 เสนอ

ราคา 203,000 บาท
เลขท่ีสัญญา 

7/2564

สายซอยบ้้านนางสังเวียน นิลละออ บริเวณหมู่ท่ี 5 
ร้านมานะ ผดุงสรรพ                    

เสนอราคา 204,000 บาท ลงวันท่ี 17-12-63



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

บ้านกองทอง ต้าบลดอนทอง อ้าเภอหนองโดน 
นายอทิวัฒน์ สมโมทย์                  

เสนอราคา 204,500 บาท

จังหวัดสระบุรี 

12 ซื อจัดซื อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช้ารุดเป็นหลุม 352,800.00 352,800.00 เฉพาะเจาะจง
นายวีระ เจริญสาย                      

เสนอราคา 345,800 บาท
นายวีระ เจริญสาย                      เสนอ

ราคา 345,800 บาท
เลขท่ีสัญญา 

6/2564

เป็นบ่อ บริเวณถนนเส้นโรงกลางคลองตาหวิง หมู่ท่ี 3
ร้านประเสริฐพานิช                     

เสนอราคา 347,200 บาท ลงวันท่ี 17-12-63

 บ้านกระทุ่มใบมัน 
นางสาว กชมล สีนวล                   

เสนอราคา 348,600 บาท

13 ซื อจัดซื อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช้ารุดเสียหาย 133,056.00 133,056.00 เฉพาะเจาะจง
นายวีระ เจริญสาย                      

เสนอราคา 130,416 บาท
นายวีระ เจริญสาย                      เสนอ

ราคา 130,416 บาท
เลขท่ีสัญญา 

7/2564

ไม่สะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 
ร้านประเสริฐพานิช                      

เสนอราคา 130,944 บาท ลงวันท่ี 23-12-63
บริเวณซอยบ้านนางส้าเริง วงษ์ช่ืน หมู่ท่ี 4 บ้านทองย้อย 

14 จ้างจ้างซ่อมแซมป๊ัมน ้าบาดาลและตู้คอนโทรล 49,000.00     49,000.00      เฉพาะเจาะจง
หยกพานิชย์ เสนอราคา 35,000 บาท หยกพานิชย์ เสนอราคา 35,000 บาท

เลขท่ีสัญญา 
10/2564

ของหมู่ท่ี 1 บ้านหนองแร่ และหมู่ท่ี 3 บ้านกระทุ่มใบมัน ลงวันท่ี 24-12-63

15 ซื อจัดซื อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช้ารุดเสียหาย 50,400.00     50,400.00      เฉพาะเจาะจง
นางนพมณี เผือกหอม                    

เสนอราคา 49,400 บาท
นางนพมณี เผือกหอม                    

เสนอราคา 49,400 บาท
เลขท่ีสัญญา 

8/2564

ไม่สะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน บริเวณ
ร้านประเสริฐพานิช                     

เสนอราคา 49,600 บาท ลงวันท่ี 29-12-63
ถนนการเกษตรเส้นนานายเจริญ ลึกถาวร 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

ถึงนานายจุล ศรีสุข หมู่ท่ี 4 บ้านทองย้อย

16 จ้างจ้างเหมาเคร่ืองจักร เพ่ือท้าการซ่อมแซมไหล่ทาง 13,192.06 13,192.06 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา วงษ์น่ิม                  

เสนอราคา 13,020 บาท
นางสาวแก้วตา วงษ์น่ิม                  

เสนอราคา 13,020 บาท
เลขท่ีสัญญา 

12/2564

ถนนท่ีช้ารุดทรุดตัว บริเวณหน้าบ้านนางฉลวย ราชวัตร์ 
นางนพมณี เผือกหอม                   

เสนอราคา 13,160 บาท ลงวันท่ี 30-12-63
และหน้าบ้านนางสุนันท์ จันทร์แสง หมู่ท่ี 2บ้านบางระก้า 

17 ซื อจัดซื อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือซ่อมแซมไหล่ทางถนนท่ีช้ารุด 49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                  

เสนอราคา 48,200 บาท
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                  เสนอ

ราคา 48,200 บาท
เลขท่ีสัญญา 

9/2563

ทรุดตัว บริเวณหน้าบ้านนางฉลวย ราชวัตร์ 
นางสาวกชมล สีนวล                    

เสนอราคา 49,200 บาท ลงวันท่ี 30-12-63
และหน้าบ้านนางสุนันท์ จันทร์แสง หมู่ท่ี 2 
บ้านบางระก้า 

18 จ้างจ้างเหมาเคร่ืองจักร ปรับพื นทางถนน เพ่ือซ่อมแซม 29,231.88 29,231.88 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา วงษ์น่ิม                 

เสนอราคา 29,040 บาท
นางสาวแก้วตา วงษ์น่ิม                 เสนอ

ราคา 29,040 บาท
เลขท่ีสัญญา 

8/2564

ถนนท่ีช้ารุด บริเวณถนนเส้นโรงกลางคลองตาหวิง 
หยกพานิชย์                             

เสนอราคา 29,172 บาท ลงวันท่ี 17-12-63
หมู่ท่ี 3 บ้านกระทุ่มใบมัน

19 ซื อจัดซื อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช้ารุดเสียหาย 98,280.00 98,280.00 เฉพาะเจาะจง
นายวีระ เจริญสาย                      

เสนอราคา 96,330 บาท
นายวีระ เจริญสาย                      เสนอ

ราคา 96,330 บาท
เลขท่ีสัญญา 

10/2564

ไม่สะดวกในการสัญจร ไป-มา ของประชาชน 
ร้านประเสริฐพานิช                     

เสนอราคา 96,720 บาท ลงวันท่ี 7-1-64
บริเวณถนนสายซอยนานายประจวบ จันดา 



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

หมู่ท่ี 2 บ้านบางระก้า

20  ซื อจัดซื อวัสดุส้านักงาน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวรชนิศ หนูเอียด                 

เสนอราคา 9,000บาท
นางสาวรชนิศ หนูเอียด                 เสนอ

ราคา 9,000บาท
เลขท่ีสัญญา 

11/2564
ลงวันท่ี 12-1-64

21 จ้างโครงการติดตั งประตู เปิด - ปิด น ้า จ้านวน 1 จุด 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                  

เสนอราคา 64,000 บาท
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                  เสนอ

ราคา 64,000 บาท
เลขท่ีสัญญา 

14/2564

บริเวณหน้าบ้านนายสังวร สาคร หมู่ท่ี 7 บ้านม้า
นายอทิวัฒน์ สมโมทย์                  

เสนอราคา 64,500 บาท ลงวันท่ี 13-1-64
 ต้าบลดอนทอง อ้าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

22 ซื อจัดซื อวัสดุไฟฟ้า เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขต 63,650.00 63,650.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวกชมล สีนวล                      

เสนอราคา 61,710 บาท
นางสาวกชมล สีนวล                      

เสนอราคา 61,710 บาท
เลขท่ีสัญญา 

12/2564

ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลดอนทอง 
ร้านประเสริฐพานิช                        

  เสนอราคา 63,650 บาท ลงวันท่ี 16-2-64

23 ซื อจัดซื อวัสดอ่ืนๆ (วัสดุประปา) เพ่ือใช้ในกิจการงาน 160,720.00 160,720.00 เฉพาะเจาะจง
นางนพมณี เผือกหอม                   

เสนอราคา 160,300 บาท
นางนพมณี เผือกหอม                   เสนอ

ราคา 160,300 บาท
เลขท่ีสัญญา 

13/2564

ประปาขององค์การบริหารส่วนต้าบลดอนทอง 
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                     

 เสนอราคา 160,720 บาท ลงวันท่ี 16-2-64

24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร 823,300.00 823,300.00 ประกวดราคา
หจก.อิฐ แดง พัฒนา                    

เสนอราคา 820,000 บาท
บริษัท โฟร์จีอินเตอร์ จ้ากัด             

เสนอราคา 689,000 บาท
เลขท่ีสัญญา 
E02/2564

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อิเล็กทรอนิกส์
บริษัท โฟร์จีอินเตอร์ จ้ากัด             

เสนอราคา 689,000 บาท ลงวันท่ี 25-2-64
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลดอนทอง  (e-bidding)



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

25 ซื อจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในส้านักงาน 12,760.00 12,760.00 เฉพาะเจาะจง
หจก. ปิยะ เซอร์วิสเซ้นเตอร์             

เสนอราคา 12,760 บาท
หจก. ปิยะ เซอร์วิสเซ้นเตอร์             

เสนอราคา 12,760 บาท
เลขท่ีสัญญา 

14/2564
องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนทอง ลงวันท่ี 9-3-64

26 ซื อจัดซื อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช้ารุดเสียหาย 151,200.00 151,200.00 เฉพาะเจาะจง
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                     

   เสนอราคา 148,800 บาท
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                        

เสนอราคา 148,800 บาท
เลขท่ีสัญญา 

15/2564
เป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณถนนการเกษตรเส้นนานางฉลวย ลงวันท่ี 15-3-64
ราชวัตร์ ถึงนานางสุวรรณ เพ็งสุข หมู่ท่ี 2 บ้านบางระก้า 

27 ซ่อมแซมป๊ัมน ้า 14,157.00 14,157.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                

เสนอราคา 14,157 บาท
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                เสนอ

ราคา 14,157 บาท

เลขท่ี 190/2565

 ลงวันท่ี 8-4-64

28 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 19,400.00 19,400.00 เฉพาะเจาะจง
นางยวีระ  เจริญสาย                   

เสนอราคา 19,400 บาท
นางยวีระ  เจริญสาย                   เสนอ

ราคา 19,400 บาท

เลขท่ี 191/2565

 ลงวันท่ี 8-4-64

29
จ้างเหมาค่าวัสดุก่อสร้าง วางแนวท่อขยายเขตประปา
 หมู่ท่ี 3 ต้าบลดอนทอง

10,090.00 10,090.00 เฉพาะเจาะจง
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                     

 เสนอราคา 10,090 บาท
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                      

เสนอราคา 10,090 บาท

เลขท่ี 192/2565

 ลงวันท่ี 8-4-64

30
ซื อวัสดุประปา วางแนวท่อขยายเขตประปา หมู่ท่ี 3 
ต้าบลดอนทอง

14,284.00 14,284.00 เฉพาะเจาะจง
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                     

 เสนอราคา 14,284 บาท
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                      

เสนอราคา 14,284 บาท

เลขท่ี 193/2565

 ลงวันท่ี 8-4-64

31
จ้างเหมาเคร่ืองจักร วางแนวท่อขยายเขตประปา หมู่
ท่ี 3 ต้าบลดอนทอง

7,560.00 7,560.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                

เสนอราคา 7,560 บาท
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                เสนอ

ราคา 7,560 บาท

เลขท่ี 194/2565

 ลงวันท่ี 8-4-64

32
จ้างเหมาค่าวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนสายใน หมู่ท่ี 
7 ต้าบลดอนทอง

313,720.00 313,720.00 เฉพาะเจาะจง
นางนพมณี เผือกหอม                   

เสนอราคา 313,720 บาท
นางนพมณี เผือกหอม                   เสนอ

ราคา 313,720 บาท

เลขท่ี 198/2565

 ลงวันท่ี 9-4-64



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

33
จ้างเหมาเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนสายใน หมู่ท่ี 7 
ต้าบลดอนทอง

73,760.00 73,760.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                

เสนอราคา 73,760 บาท
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                เสนอ

ราคา 73,760 บาท

เลขท่ี 198/2565

 ลงวันท่ี 9-4-64

34 จัดซื ออุปกรณ์จ่ายสารเคมี 2 ตัว 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                     

 เสนอราคา 18,800 บาท
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                      

เสนอราคา 18,800 บาท

เลขท่ี 217/2565

 ลงวันท่ี 

23-4-64

35 ค่าวัสดุส้านักงาน 23,563.00 23,563.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวกชมล สีนวล                      

เสนอราคา 23,563 บาท
นางสาวกชมล สีนวล                      

เสนอราคา 23,563 บาท

เลขท่ี 

242/2565 ลง

วันท่ี 11-5-64

36 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,230.00 12,230.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวกชมล สีนวล                      

เสนอราคา 12,230 บาท
นางสาวกชมล สีนวล                      

เสนอราคา 12,230 บาท

เลขท่ี 

243/2565 ลง

วันท่ี 11-5-64

37 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 9,649.00 9,649.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวกชมล สีนวล                      

เสนอราคา 9,649 บาท
นางสาวกชมล สีนวล                      

เสนอราคา 9,649 บาท

เลขท่ี 

244/2565 ลง

วันท่ี 11-5-64

38
จ้างเหมาค่าวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนสายใดใหญ่ 
หมู่ท่ี 6 ถึงหมู่ท่ี 1 บ้านหนองแร่ ต้าบลดอนทอง

84,320.00 84,320.00 เฉพาะเจาะจง
นางนพมณี เผือกหอม                   

เสนอราคา 84,320 บาท
นางนพมณี เผือกหอม                   เสนอ

ราคา 84,320 บาท

เลขท่ี 

245/2565 ลง

วันท่ี 12-5-64



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

39
จ้างเหมาเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนสายใดใหญ่ หมู่ท่ี 
6 ถึงหมู่ท่ี 1 บ้านหนองแร่ ต้าบลดอนทอง

11,420.00 11,420.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                

เสนอราคา 11,420 บาท
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                เสนอ

ราคา 11,420 บาท

เลขท่ี 

246/2565 ลง

วันท่ี 12-5-64

40
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้าบ้านนายอ๊อด 
กล่อมกูล หมู่ท่ี 3 ต้าบลดอนทอง

455,800.00 455,800.00 เฉพาะเจาะจง
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                     

 เสนอราคา 455,800 บาท
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                      

เสนอราคา 455,800 บาท

เลขท่ี 

250/2565 ลง

วันท่ี 17-5-64

41 ค่าวัสดุอ่ืนๆ (สารส้ม,คลอรีน) 146,250.00 146,250.00 เฉพาะเจาะจง
นางนพมณี เผือกหอม                   

เสนอราคา 146,250 บาท
นางนพมณี เผือกหอม                   เสนอ

ราคา 146,250 บาท

เลขท่ี 

260/2565 ลง

วันท่ี 28-5-64

42
จ้างเหมาค่าวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนนานาย
ทวีวัฒน์ ถึงนานายอาเหมียน หมู่ท่ี 6  ต้าบลดอนทอง

244,160.00 244,160.00 เฉพาะเจาะจง
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                     

 เสนอราคา 244,160 บาท
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                      

เสนอราคา 244,160 บาท

เลขท่ี 

265/2565 ลง

วันท่ี 1-6-64

43
จ้างเหมาเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนนานายทวีวัฒน์ 
ถึงนานายอาเหมียน หมู่ท่ี 6  ต้าบลดอนทอง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                

เสนอราคา 8,000 บาท
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                เสนอ

ราคา 8,000 บาท

เลขท่ี 266/2565

 ลงวันท่ี 1-6-64

44
จ้างเหมาเคร่ืองจักร ขุดลอกคลอง หมู่ท่ี 6  บ้านใด
ใหญ่ ถึงหมู่ท่ี 1 บ้านหนองแร่ ต้าบลดอนทอง

48,960.00 48,960.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                

เสนอราคา 48,960 บาท
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                เสนอ

ราคา 48,960 บาท

เลขท่ี 267/2565

 ลงวันท่ี 1-6-64



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

45 ซื อวัสดุประปา 41,219.00 41,219.00 เฉพาะเจาะจง
นางยวีระ  เจริญสาย                   

เสนอราคา 41,219 บาท
นางยวีระ  เจริญสาย                   เสนอ

ราคา 41,219 บาท

เลขท่ี 268/2565

 ลงวันท่ี 7-6-64

46
จ้างเหมาค่าวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนสาย หมู่ท่ี 3 
เช่ือมต่อต้าบลหนองโดน  ต้าบลดอนทอง

70,560.00 70,560.00 เฉพาะเจาะจง
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                     

 เสนอราคา 70,560 บาท
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                      

เสนอราคา 70,560 บาท

เลขท่ี 

279/2565 ลง

วันท่ี 15-6-64

47
จ้างเหมาค่าวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนสาย หมู่ท่ี 3 
เช่ือมต่อต้าบลหนองโดน  ต้าบลดอนทอง

70,560.00 70,560.00 เฉพาะเจาะจง
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                     

 เสนอราคา 70,560 บาท
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                      

เสนอราคา 70,560 บาท

เลขท่ี 

279/2565 ลง

วันท่ี 15-6-64

48
จ้างเหมาเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนสาย หมู่ท่ี 3 
เช่ือมต่อต้าบลหนองโดน  ต้าบลดอนทอง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                

เสนอราคา 2,000 บาท
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                เสนอ

ราคา 2,000 บาท

เลขท่ี 

280/2565 ลง

วันท่ี 15-6-64

49
จ้างเหมาเคร่ืองจักร ขุดลอกคลองก้าจัดวัชพืช สาม
แยก หมู่ท่ี 7 ถึงสามแยกหมู่ท่ี 8 ต้าบลดอนทอง

32,640.00 32,640.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                

เสนอราคา 32,640 บาท
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                เสนอ

ราคา 32,640 บาท

เลขท่ี 281/2565

 ลงวันท่ี 

15-6-64

50 จ้างเหมาติดตั งเคร่ืองสูบน ้า 14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                

เสนอราคา 14,700 บาท
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                เสนอ

ราคา 14,700 บาท

เลขท่ี 297/2565

 ลงวันท่ี 5-7-64



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

51
จ้างเหมาค่าวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนสาย 3 หมู่ท่ี 
1 บ้านหนองแร่  ต้าบลดอนทอง

273,000.00 273,000.00 เฉพาะเจาะจง
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                     

 เสนอราคา 273,000 บาท
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                      

เสนอราคา 273,000 บาท

เลขท่ี 298/2565

 ลงวันท่ี 6-7-64

52
จ้างเหมาเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนสาย 3 หมู่ท่ี 1 
บ้านหนองแร่  ต้าบลดอนทอง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                     

 เสนอราคา 8,000 บาท
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                      

เสนอราคา 8,000 บาท

เลขท่ี 299/2565

 ลงวันท่ี 6-7-64

53
จ้างเหมาค่าวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนเลียบคลอง 
ถึงโรงยอตาโก๊ะ หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแร่ ต้าบลดอนทอง

210,000.00 210,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางยวีระ  เจริญสาย                   

เสนอราคา 210,000 บาท
นางยวีระ  เจริญสาย                   เสนอ

ราคา 210,000 บาท

เลขท่ี 311/2565 

ลงวันท่ี 13-7-64

54
จ้างเหมาเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนเลียบคลอง ถึงโรง
ยอตาโก๊ะ หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแร่ ต้าบลดอนทอง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                

เสนอราคา 6,000 บาท
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                เสนอ

ราคา 6,000 บาท

เลขท่ี 312/2565

 ลงวันท่ี 13-7-64

55 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,760.00 4,760.00 เฉพาะเจาะจง
นางยวีระ  เจริญสาย                   

เสนอราคา 4,760 บาท
นางยวีระ  เจริญสาย                   เสนอ

ราคา 4,760 บาท

เลขท่ี 339/2565

 ลงวันท่ี 21-7-64

56
จ้างเหมาค่าวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่
ท่ี 7  ต้าบลดอนทอง จ้านวน 2 จุด

87,200.00 87,200.00 เฉพาะเจาะจง
นางยวีระ  เจริญสาย                   

เสนอราคา 87,200 บาท
นางยวีระ  เจริญสาย                   เสนอ

ราคา 87,200 บาท

เลขท่ี 349/2565

 ลงวันท่ี 

29-7-64

57
จ้างเหมาเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ท่ี 7 
 ต้าบลดอนทอง จ้านวน 2 จุด

11,840.00 11,840.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                

เสนอราคา 11,840 บาท
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                เสนอ

ราคา 11,840 บาท

เลขท่ี 350/2565

 ลงวันท่ี 

29-7-64

58 ค่าวัสดุปรับพื นท่ีด้านหลัง อบต.ดอนทอง 91,650.00 91,650.00 เฉพาะเจาะจง
นางยวีระ  เจริญสาย                   

เสนอราคา 91,650 บาท
นางยวีระ  เจริญสาย                   เสนอ

ราคา 91,650 บาท

เลขท่ี 373/2565

 ลงวันท่ี 

23-8-64



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

59 จ้างเหมาเคร่ืองจักร ปรับพื นท่ีด้านหลัง อบต.ดอนทอง 11,640.00 11,640.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                

เสนอราคา 11,640 บาท
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                เสนอ

ราคา 11,640 บาท

เลขท่ี 374/2565

 ลงวันท่ี 

23-8-64

60
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศูนย์ CI อบต.
ดอนทอง)

25,810.00 25,810.00 เฉพาะเจาะจง
นางนพมณี เผือกหอม                   

เสนอราคา 25,810 บาท
นางนพมณี เผือกหอม                   เสนอ

ราคา 25,810 บาท

เลขท่ี 377/2565

 ลงวันท่ี 

24-8-64

61 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์ CI อบต.ดอนทอง) 49,558.00 49,558.00 เฉพาะเจาะจง
นางยวีระ  เจริญสาย                   

เสนอราคา 49,558 บาท
นางยวีระ  เจริญสาย                   เสนอ

ราคา 49,558 บาท

เลขท่ี 378/2565

 ลงวันท่ี 

24-8-64

62 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง
นางยวีระ  เจริญสาย                   

เสนอราคา 4,800 บาท
นางยวีระ  เจริญสาย                   เสนอ

ราคา 4,800 บาท

เลขท่ี 388/2565

 ลงวันท่ี 8-9-64

63 ค่าวัสดุอ่ืนๆ (สารส้ม,คลอรีน) 146,250.00 146,250.00 เฉพาะเจาะจง
นางนพมณี เผือกหอม                   

เสนอราคา 146,250 บาท
นางนพมณี เผือกหอม                   เสนอ

ราคา 146,250 บาท

เลขท่ี 406/2565

 ลงวันท่ี 17-9-64

64

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด 

บริเวณนานายเฮง สุขเกษม ถึงนานายมนัส แจ่ม

จันทร์ หมู่ท่ี 8 บ้านดอนทอง ต าบลดอนทอง

265,000.00 265,000.00 เฉพาะเจาะจง
                  หยกพานิชย์             

       เสนอราคา 265,000 บาท

                  หยกพานิชย์                 

   เสนอราคา 265,000 บาท

เลขท่ี 408/2565

 ลงวันท่ี 

20-9-64



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

65

จ้างเหมาเคร่ืองจักร เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด 

บริเวณนานายเฮง สุขเกษม ถึงนานายมนัส แจ่ม

จันทร์ หมู่ท่ี 8 บ้านดอนทอง ต าบลดอนทอง

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                

เสนอราคา 5,500 บาท
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                เสนอ

ราคา 5,500 บาท

เลขท่ี 409/2565

 ลงวันท่ี 

20-9-64

66 ค่าวัสดุไฟฟ้า 65,850.00 65,850.00 เฉพาะเจาะจง
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                     

 เสนอราคา 65,850 บาท
ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม                      

เสนอราคา 65,850 บาท

เลขท่ี 412/2565

 ลงวันท่ี 

22-9-64

67

จ้างเหมาเคร่ืองจักร เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด 

บริเวณถนนสายการเกษตร เส้นสามแยกนานา

ยมงคล วงษ์นุช หมู่ท่ี 2 บ้านทองย้อย ถึงนานาย

สมบัติ หอมจันทร์ หมู่ท่ี 8 บ้านดอนทอง ต าบล

ดอนทอง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
          ร้านมานะ  ผดุงสรรพ         

    เสนอราคา 6,000 บาท

          ร้านมานะ  ผดุงสรรพ             

เสนอราคา 6,000 บาท

เลขท่ี 427/2565

 ลงวันท่ี 

28-9-64

68

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด 

บริเวณถนนสายการเกษตร เส้นคลองด้วน ถึงส่ี

แยกทองย้อย หมู่ท่ี 4 บ้านทองย้อย ต าบลดอน

ทอง

309,520.00 309,520.00 เฉพาะเจาะจง
          นายวีระ  เจริญสาย            

   เสนอราคา 309,520 บาท

          นายวีระ  เจริญสาย               

เสนอราคา 309,520 บาท

เลขท่ี 430/2565

 ลงวันท่ี 

28-9-64

69

จ้างเหมาเคร่ืองจักร เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด 

บริเวณถนนสายการเกษตร เส้นคลองด้วน ถึงส่ี

แยกทองย้อย หมู่ท่ี 4 บ้านทองย้อย ต าบลดอน

ทอง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง
         นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม       

    เสนอราคา 8,000 บาท

         นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม           

เสนอราคา 8,000 บาท

เลขท่ี 431/2565

 ลงวันท่ี 

28-9-64



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง  อ าเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

ล าดับ
ท่ี

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
วงเงินจัดซ้ือ/

จัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือ
จ้าง

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

70

จ้างเหมาค่าวัสดุก่อสร้าง เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ี

ช ารุด บริเวณนานายอ านาจ หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแร่

 ต าบลดอนทอง

286,200.00 286,200.00 เฉพาะเจาะจง
นางนพมณี เผือกหอม                   

เสนอราคา 286,200 บาท
นางนพมณี เผือกหอม                   เสนอ

ราคา 286,200 บาท

เลขท่ี 449/2565

 ลงวันท่ี 

30-9-64

71

จ้างเหมาเคร่ืองจักร เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด 

บริเวณนานายอ านาจ หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแร่ 

ต าบลดอนทอง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                

เสนอราคา 6,000 บาท
นางสาวแก้วตา  วงษ์น่ิม                เสนอ

ราคา 6,000 บาท

เลขท่ี 450/2565

 ลงวันท่ี 

30-9-64

รวมท้ังส้ิน 6,997,389.84 6,997,389.84






































































































