
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ ์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 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

   
        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                        
                                        ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
                                         
 
                                               
                                                            (นายพรเทพ  ราชวัตร์) 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ล ำดับท่ี งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ใน
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนทอง

๑๒,๗๓๖.๐๐ ๑๒,๗๓๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม
เลขท่ี 20/2565      
1  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

2
ซ้ือวัสดุส านักงาน  เพ่ือใช้ในส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง

๒๖,๖๖๔.๐๐ ๒๖,๖๖๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม
เลขท่ี 19/2565      
1  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

3
ซ้ือวัสดุอ่ืนๆ (วัสดุประปา) เพ่ือใช้ใน
กิจการงานประปาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนทอง

๔๒,๐๒๐.๐๐ ๔๒,๐๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม
เลขท่ี 21/2565      
7  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

4

จ้างเหมาเคร่ืองจักร ก าจัดวัชพืชท่ีกีด
ขวางทางน้ า บริเวณคลองด้วน หมู่ท่ี 4
 บ้านทองย้อย ต าบลดอนทอง อ าเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี

๒๗,๓๐๐.๐๐ ๒๗,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวแก้วตา วงษ์น่ิม นางสาวแก้วตา วงษ์น่ิม
เลขท่ี 16/2565      
9  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

5

จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ขึงโครงไม้ ขนาด
 120 x 240 ซม. จ านวน 10 ป้าย 
เพ่ือประกาศ พ้ืนท่ีควบคุมอาคารตาม 
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ
พรบ.ขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543

๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท ใบเฟิร์นโฆษณา จ ากัดบริษัท ใบเฟิร์นโฆษณา จ ากัด
เลขท่ี 19/2565      
9  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

6
จ้างเหมาปรับปรุงถังกรองน้ าเดิม เพ่ือ
ผลิตน้ าประปา บริเวณ หมู่ท่ี 6 บ้านใด
ใหญ่

๒๙๙,๕๐๐.๐๐ ๒๙๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม ไวทยวิชญ์  หอมชะเอม
เลขท่ี 18/2565      
9  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนกุมภำพันธ์ 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี



ล ำดับท่ี งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนกุมภำพันธ์ 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

7

จ้างเหมาเคร่ืองจักร ก าจัดวัชพืชท่ีกีด
ขวางทางน้ า บริเวณคลองใดใหญ่ - 
หนองแร่ หมู่ท่ี 6 บ้านใดใหญ่ ถึงหมู่ท่ี 
1 บ้านหนองแร่ ต าบลดอนทอง อ าเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี

๔๒,๒๐๐.๐๐ ๔๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม  เจริญวิถี นายเฉลิม  เจริญวิถี
เลขท่ี 22/2565      
9  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

8

จ้างเหมาเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ารุดเสียหายเป็นหลุดบ่อ บริเวณถนน
สายเกษตร สาย 2 หมู่ท่ี 1 บ้านหนอง
แร่ ต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี

14,250.00 14,250.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวแก้วตา วงษ์น่ิม นางสาวแก้วตา วงษ์น่ิม
เลขท่ี 22/2565      
17  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

9

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ารุดเสียหายเป็นหลุดบ่อ บริเวณถนน
สายเกษตร สาย 2 หมู่ท่ี 1 บ้านหนอง
แร่ ต าบลดอนทอง อ าเภอหนองโดน 
จังหวัดสระบุรี

๑๗๒,๕๓๐.๐๐ ๑๗๒,๕๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม
เลขท่ี 22/2565      
17  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

10

จ้างเหมาเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ารุดเสียหายเป็นหลุดบ่อ บริเวณถนน
สายเกษตรนานายเฮง สุขเกษม หมู่ท่ี 8
 บ้านดอนทอง ต าบลดอนทอง อ าเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี

5,880.00 5,880.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวแก้วตา วงษ์น่ิม นางสาวแก้วตา วงษ์น่ิม
เลขท่ี 22/2565      
17  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕



ล ำดับท่ี งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนกุมภำพันธ์ 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

11

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง  ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ารุดเสียหายเป็นหลุดบ่อ บริเวณถนน
สายเกษตรนานายเฮง สุขเกษม หมู่ท่ี 8
 บ้านดอนทอง ต าบลดอนทอง อ าเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี

๑๓๘,๔๕๐.๐๐ ๑๓๘,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  ร้านมานะ  ผดุงสรรพ ร้านมานะ  ผดุงสรรพ
เลขท่ี 22/2565      
17  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

790,530.00 790,530.00


