
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
........................................... 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารรา
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดหน่วยงานของรัฐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นราย
เดือนโดยสำเนาข้อมูลที่ลงในระบบ e-GP ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนาไว้ในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เพ่ือเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูข้อมูลของประชาชน นั้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อให้สอดคลองและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 
2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

       (นายรักชาติ   นาดี) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64117023497 
3. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)หมู่ที่ 1,3,16 
4. งบประมาณ 500,000 บาท 
5. ราคากลาง 500,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)หมู่ที่ 1,3,16 3251100507488 นายอนุศักดิ์   บุญศรี 497,000 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100507488 นายอนุศักดิ์   บุญศรี 64117023497 6/2565 4 พ.ย. 64 497,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64117029809 
3. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)หมู่ที่ 9,12 
4. งบประมาณ 500,000 บาท 
5. ราคากลาง 500,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)หมู่ที่ 9,12 3251100507488 นายอนุศักดิ์   บุญศรี 497,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100507488 นายอนุศักดิ์   บุญศรี 64117029809 7/2565 4 พ.ย. 64 497,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64117031977 
3. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)หมู่ที่ 6,7,14 
4. งบประมาณ 499,000 บาท 
5. ราคากลาง 499,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)หมู่ที่ 6,7,14 3251100507488 นายอนุศักดิ์   บุญศรี 496,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100507488 นายอนุศักดิ์   บุญศรี 64117031977 8/2565 4 พ.ย. 64 496,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64117035507 
3. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)หมู่ที่ 8,10,17 
4. งบประมาณ 500,000 บาท 
5. ราคากลาง 500,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)หมู่ที่ 8,10,17 3251100498691 นายทัยวิน  วงศ์ทำเนียบ 497,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100498691 นายทัยวิน วงศ์ทำเนียบ 64117035507 9/2565 4 พ.ย. 64 497,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64117038035 
3. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)หมู่ที่ 11,15 
4. งบประมาณ 499,000 บาท 
5. ราคากลาง 499,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)หมู่ที่ 11,15 3251100498691 นายทัยวิน  วงศ์ทำเนียบ 496,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100498691 นายทัยวิน วงศ์ทำเนียบ 64117038035 10/2565 4 พ.ย. 64 496,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64117037315 
3. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)หมู่ที่ 2,5,13 
4. งบประมาณ 500,000 บาท 
5. ราคากลาง 500,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)หมู่ที่ 2,5,13 3251100498691 นายทัยวิน  วงศ์ทำเนียบ 497,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100498691 นายทัยวิน วงศ์ทำเนียบ 64117037315 11/2565 4 พ.ย. 64 497,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65017108625 
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
4. งบประมาณ 40,945.52 บาท 
5. ราคากลาง 40,945.52 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน 

2564 
0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 40,945.52 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น 
จำกัด 

65017108625 3/2565 1 พ.ย. 64 40,945.52 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65017102015 
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
4. งบประมาณ 243,780.68 บาท 
5. ราคากลาง 243,780.68 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 243,780.68 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น 
จำกัด 

65017102015 
 

4/2565 1 พ.ย. 64 243,780.68 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64117148887 
3. ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
4. งบประมาณ 129,000 บาท 
5. ราคากลาง 129,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0273564000116 หจก.ไลอ้อนคงิส์ เซลแอนด์เซอร์วิส 129,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0273564000116 ร้านสิบแสน 33 64117148887 ซ.3/2565 9 พ.ย. 64 129,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64117148887 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานงานเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
4. งบประมาณ 85,140 บาท 
5. ราคากลาง 85,140 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุสำนักงานงานเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ตำบลทัพราช 
2270300001449 ร้าน ม-ีเงิน 33 85,140 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 2270300001449 ร้าน ม-ีเงิน 33 64117148887 ซ.4/2565 9 พ.ย. 64 85,140 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64117151083 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณง์านเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
4. งบประมาณ 175,274 บาท 
5. ราคากลาง 175,274 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุอุปกรณง์านเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ตำบลทัพราช 
2270300001449 ร้าน ม-ีเงิน 33 175,274 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 2270300001449 ร้าน ม-ีเงิน 33 64117151083 ซ.5/2565 9 พ.ย. 64 175,274 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64117233693 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุงานเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
4. งบประมาณ 14,317 บาท 
5. ราคากลาง 14,317 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุงานเลือกตัง้นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพ

ราช 
0994000188251 โรงพิมพ์อาษารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง 
14,317 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000188251 โรงพิมพ์อาษารักษา
ดินแดน กรมการ

ปกครอง 

64117233693 ซ.6/2565 15 พ.ย. 64 14,317 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 6411723943 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุงานเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
4. งบประมาณ 30,250 บาท 
5. ราคากลาง 30,250 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุงานเลือกตัง้นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพ

ราช 
0994000188251 โรงพิมพ์อาษารักษาดินแดน กรมการ

ปกครอง 
30,250 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000188251 โรงพิมพ์อาษารักษา
ดินแดน กรมการ

ปกครอง 

64117233693 ซ.7/2565 15 พ.ย. 64 30,250 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64117210258 
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน ตค 4352 สก 
4. งบประมาณ 14,134.70 บาท 
5. ราคากลาง 14,134.70 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กง 3117 สก 0275537000171 บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโต

โยต้า จำกัด 
14,134.70 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0275537000171 บริษัท โตโยต้า
สระแก้ว ผู้จำหน่าย

โตโยต้า จำกัด 

64117210258 จ.2/2565 29 ต.ค. 64 14,134.70 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตางเงื่อนไข 

 


