
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
........................................... 

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

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

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

       (นายรักชาติ   นาดี) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64117119636 
3. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านตะลุมพุกหมู่ที่ 2 
4. งบประมาณ 5,734,000 บาท 
5. ราคากลาง 5,734,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านตะลุมพุกหมู่ที่ 2 0253528000234 หจก.ส.อรัญเจริญการโยธา 5,728,400 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0253528000234 หจก.ส.อรัญเจริญการ
โยธา 

64117119636 
 

12/2565 1 ธ.ค. 64 5,728,400 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64127126265 
3. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร(โซนใน)หมู่ท่ี 9,10,11,12,15,17 
4. งบประมาณ 500,000 บาท 
5. ราคากลาง 500,000  บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร(โซน

ใน)หมู่ท่ี 9,10,11,12,15,17 
 

3251100504403 นางสมัย  ดีคง 497,000 

 
2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100504403 นางสมัย  ดีคง 64127126265 13/2565 9 ธ.ค. 64 497,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

7. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
8. เลขที่โครงการ 64127126142 
9. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร(โซนเหนือ)หมู่ที่ 1,2,3,5,13,16 
10. งบประมาณ 500,000 บาท 
11. ราคากลาง 500,000  บาท 
12. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร(โซน

เหนือ)หมู่ที่ 1,2,3,5,13,16 
 

3240600193929 นายสมบัติ  นิลสริ 497,000 

 
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3240600193929 นายสมบัติ  นิลสริ 64127126142 14/2565 9 ธ.ค. 64 497,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65017129820 
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 
4. งบประมาณ 254,861.62 บาท 
5. ราคากลาง 254,861.62 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 254,861.62 

 
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 

65017129820 5/2565 1 ธ.ค. 64 254,861.62 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65017131057 
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ธันวาคม 2564 
4. งบประมาณ 42,806.68 บาท 
5. ราคากลาง 42,806.68 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

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

2564 
0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 42,806.68 

 
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 

65017131057 6/2565 1 ธ.ค. 64 42,806.68 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64127487345 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานเทศกาลปีใหม่ 
4. งบประมาณ 19,000 บาท 
5. ราคากลาง 19,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุสำนักงานเทศกาลปีใหม่ 2270300001449 ร้าน ม-ีเงิน 33 19,000 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 2270300001449 ร้าน ม-ีเงิน 33 64127487345 ซ.10/2565 29 ธ.ค. 64 19,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

7. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
8. เลขที่โครงการ 64127501671 
9. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุงานเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลทัพราช 
10. งบประมาณ 11,887.70 บาท 
11. ราคากลาง 11,887.70 บาท 
12. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุงานเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองคก์าร

บริหารส่วนตำบลทัพราช 
5259700001414 นางนงนุช ระวีวัฒน์ 11,887.70 

 
2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 5259700001414 นางนงนุช ระวีวัฒน์ 64127501671 
 

ซ.11/2565 30 ธ.ค. 64 11,887.70 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

13. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
14. เลขที่โครงการ 64127129995 
15. ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายงานเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลทัพราช 
16. งบประมาณ 48,850 บาท 
17. ราคากลาง 48,850บาท 
18. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างทำป้ายงานเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน

ตำบลทัพราช 
1319800084709 นายศาสดา  แซ่เล้า 48,850 

 
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1319800084709 นายศาสดา  แซ่เล้า 64127129995 จ.3/2565 8 ธ.ค. 64 48,850 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 


