
 

 

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
เรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

ประจำเดือนธันวาคม  2564 
------------------------------------------------- 

 
  ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เรื่อง  กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  ตาม
มาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558  และตาม
หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว 3564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563  กำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถสำเนาข้อมูลที่ลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกำหนดมาจัดทำสำเนาไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้  นั้น 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565  งวดประจำเดือนธันวาคม 2564  เพ่ือเผยแพร่ให้ทราบ  รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 
                                                                                                       

                                                                                                         
( นายธเนตร์   คำแหง ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 
ประจำเดือนธันวาคม  2564 

 
โครงการ/ 

เลขที่โครงการ 

 

งบประมาณ 
 

ราคากลาง 
 

ผู้เสนอราคา/ราคาที่เสนอ 
 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 
 

เลขที่สัญญา 
วันที่ทำ
สัญญา 

จำนวนเงินทำ
สัญญา 

 

เหตุผลที่คัดเลือก 

จ้างทำพวงมาลา
โครงการวันชาตฯิ 
วันพ่อแห่งชาติ 
64127008789 

1,000.00 1,000.00 นางสาววลัยลักษณ์ สายคำ / 
1,000.00 
 

นางสาววลัยลักษณ์ สายคำ / 
1,000.00 

641215001415 
บันทึกตกลงจ้าง 
27/2565 

01/12/2564 1,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก จำนวน 6 
ช่วง บ้านป่าเขว้า, 
บ้านหนองสำราญ 
หมู่ที่ 2, 3 ตำบล

ดงดินแดง 
64107268845 

8,772,500.00 8,781,120.39 1. หจก. เขาพระงามคอน
สตรคัช่ัน/ 8,771,004.21 
2. หจก.ภูมิอุมา 1997 / 
8,767,000.00 
3. หจก. ธัชชาค้าวัสดุ/ 
8,771,500.00 
 

หจก.ภูมิอุมา 1997 / 
8,767,000.00 
 

641222001819 
สัญญาจ้างก่อสรา้ง 
7/2565 

02/12/2564 8,767,000.00 คุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
ต่ำสุด อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

64127200962 

4,000.00 4,000.00 บริษัทเอชพีคอมพิวเตอร์ ซีซี
ทีวี เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 
จำกัด/ 3,000.00 

บริษัทเอชพีคอมพิวเตอร์ ซีซี
ทีวี เน็ตเวิร์ค แอนด์ เซอร์วิส 
จำกัด/ 3,000.00 

641215004503 
บันทึกตกลงซื้อ 
8/2565 

09/12/2564 3,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังคันคลองเข้่า
ฝายบ้านหนอง
กระเตง หมู่ที่ 5 
บ้านหนองขุด 

64127064157 

81,600.00 80,610.46 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชร-
พลอย ก่อสร้าง (2013) / 
80,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชร-
พลอย ก่อสร้าง (2013) / 
80,000.00 

641214136712 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
3/2565 

13/12/2564 80,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

 
 



จ้างวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านหนองระเริง 
ตำบลดงดินแดง 
64127063242 

17,000.00 17,136.66 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชร-
พลอย ก่อสร้าง (2013)/ 
17,000.00 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชร-
พลอย ก่อสร้าง (2013)/ 
17,000.00 

641214138170 
ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
4/2565 

13/12/2564 17,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

จ้างทำป้ายไวนิล
โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุเทศกาล 
64127439208 

3,000.00 3,000.00 นายวีระยุทธ เหลืองวิไล/ 
3,000.00 

นายวีระยุทธ เหลืองวิไล/ 
3,000.00 

641215009819 
บันทึกตกลงจ้าง 
28/2565 

24/12/2564 3,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

ซื้อน้ำดื่มโครงการ
ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล

สำคัญ 
64127442166 

1,400.00 1,400.00 นางสนิท เจริญพร้อม/ 
1,365.00 

นางสนิท เจริญพร้อม/ 
1,365.00 

650115000046 
บันทึกตกลงซื้อ 
9/2565 

24/12/2564 1,365.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

จ้างเหมาบริการ
เต็นท์โครงการ
ป้องกันอุบัติเหตุ
เทศกาลสำคัญ 
64127445251 

3,500.00 3,500.00 นายสมศักดิ์ ปั้นสีทอง/ 
3,500.00 

นายสมศักดิ์ ปั้นสีทอง/ 
3,500.00 

641215010718 
บันทึกตกลงจ้าง 
29/2565 

24/12/2564 3,500.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

จ้างทำอาหาร
รับรองการ

ประชุมสภาฯ 
65017013735 

2,000.00 2,000.00 นางมยุรี นุ่มฤทธ์ิ/ 
2,000.00 

นางมยุรี นุ่มฤทธ์ิ/ 
2,000.00 

650115002739 
บันทึกตกลงจ้าง 
30/2565 

27/12/2564 2,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

จ้างทำอาหาร
รับรองการ

ประชุมสภาฯ 
65017226058 

2,000.00 2,000.00 นางมยุรี นุ่มฤทธ์ิ/ 
2,000.00 

นางมยุรี นุ่มฤทธ์ิ/ 
2,000.00 

650115007261 
บันทึกตกลงจ้าง 
31/2565 

29/12/2564 2,000.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

 



จ้างเหมาบริการ
บุคคลทำความ
สะอาด ม.ค.65 
65017015166 

6,500.00 6,500.00 นางสาวสุนทรี เกยพยา/ 
6,500.00 

นางสาวสุนทรี เกยพยา/ 
6,500.00 

650115006393 
บันทึกข้อตกลงจ้าง 
32/2565 

30/12/2564 6,500.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

จ้างเหมาบริการ
บุคคลผู้ช่วยดูแล
เด็ก ศพด ม.ค.65 
65017023657 

4,550.00 4,550.00 นางสาววนิดา มากสุวรรณ/์ 
4,550.00 

นางสาววนิดา มากสุวรรณ/์ 
4,550.00 

650115009844 
บันทึกตกลงจ้าง 
33/2565 

30/12/2564 4,550.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

จ้างเหมาบริการ
บุคคลผู้ช่วยดูแล
เด็ก ศพด ม.ค.65 
65017098674 

5,525.00 5,525.00 นางสาวกนกวรรณ พันธ์แจ่ม/ 
5,525.00 

นางสาวกนกวรรณ พันธ์แจ่ม/ 
5,525.00 

650115010030 
บันทึกตกลงจ้าง 
34/2565 

30/12/2564 5,525.00 อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

 


