
 

 
 
 
 

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

   
        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                        
                                        ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565 
                                         
 
                                               
                                                            (นายพรเทพ  ราชวัตร)์ 
                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ล ำดับท่ี งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ (สารส้ม,คลอรีน) เพ่ือใช้
ในกิจการงานประปาของค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนทอง

๑๔๖,๒๕๐.๐๐ ๑๔๖,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  นายวีระ เจริญสาย นายวีระ เจริญสาย
เลขท่ี 24/2565       
 9 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

2
จ้างเหมาปรับปรุงชุดกรองน้ า โดยการ
ใส่หัวกรองน้ าล้างอัตโนมัติ บริเวณท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง

๙,๕๐๐.๐๐ ๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม
เลขท่ี 22/2565       
 9 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

3
จ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศต าบลดอนทอง

๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 
บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บ

ดีไซน์ จ ากัด
บริษัท ไทม์สมีเดีย เว็บ

ดีไซน์ จ ากัด
เลขท่ี 23/2565       
 9 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

4

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด
เสียหายเป็นหลุมบ่อ เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน บริเวณถนน
ในพ้ืนท่ีเขตต าบลดอนทอง อ าเภอหนอง
โดน จังหวัดสระบุรี

๒๘,๕๒๖.๐๐ ๒๘,๕๒๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง  ร้านมานะ ผดุงสรรพ ร้านมานะ ผดุงสรรพ
เลขท่ี 24/2565      

15 มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕

5
จ้างโครงการพลังงานเศรษกิจฐานราก
ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

๑๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 
บริษัท สตรีม อาคิเทค

เทอรัล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง
 จ ากัด

บริษัท สตรีม อาคิเทค
เทอรัล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ากัด

เลขท่ี 25/2565      
15 มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๕

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนมีนำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี



ล ำดับท่ี งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนมีนำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

6
จ้างเหมางานประกอบติดต้ังระบบสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคล่ือนท่ี 
ขนาด ๓๒๐ วัตต์

๒๑,๕๐๐.๐๐ ๒๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 
บริษัท สตรีม อาคิเทค

เทอรัล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง
 จ ากัด

บริษัท สตรีม อาคิเทค
เทอรัล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ากัด

เลขท่ี 26/2565      
15 มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๕

7 จ้างเหมาติดต้ังเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง ๒๓,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง 
บริษัท สตรีม อาคิเทค

เทอรัล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง
 จ ากัด

บริษัท สตรีม อาคิเทค
เทอรัล แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง

 จ ากัด

เลขท่ี 26/2565      
15 มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๕

8

จ้างเหมาเคร่ืองจักร ซ่อมแซมถนนท่ี
ช ารุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
บริเวณล๊อกตาหวิง - นานางจ าปี หมู่ท่ี 
๓ บ้านกระทุ่มใบมัน ต าบลดอนทอง 
อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

๒๑,๓๓๐.๐๐ ๒๑,๓๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  นางสาวแก้วตา วงษ์น่ิม นางสาวแก้วตา วงษ์น่ิม
เลขท่ี 27/2565      

16 มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕

9

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด
เสียหายเป็นหลุมบ่อ เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน บริเวณล๊อก
ตาหวิง - นานางจ าปี หมู่ท่ี ๓ บ้าน
กระทุ่มใบมัน ต าบลดอนทอง อ าเภอ
หนองโดน จังหวัดสระบุรี

๒๒๓,๖๕๐.๐๐ ๒๒๓,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม ไวทยวิชญ์ หอมชะเอม
เลขท่ี 27/2565      

16 มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕



ล ำดับท่ี งำนซ้ืองำนจ้ำง
วงเงินจัดซ้ือ

จัดจ้ำง
รำคำกลำง จัดซ้ือ/จ้ำง

รำช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนมีนำคม 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนทอง อ ำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านช่างต้ัม ร้านช่างต้ัม
เลขท่ี 28/2565      

๒๓ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๕

649,756.00 649,756.00


