
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
........................................... 

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

  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคลองและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 
2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

         (นายพรพงษ์  เสาวคนธ์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65027266522 
3. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนดิน(โซนกลาง)หมู่ที่ 4,6,7,8,14 
4. งบประมาณ 500,000 บาท 
5. ราคากลาง 500,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการปรับปรุงถนนดิน(โซนกลาง)หมู่ที่ 4,6,7,8,14 3251100096267 นายภัทรสิทธิ์  หอมหวาน 497,000 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100096267 นายภัทรสิทธิ์ หอมหวาน 65027266522 
 

18/2565 22 ก.พ. 65 497,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

7. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
8. เลขที่โครงการ 65027310254 
9. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรบ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 
10. งบประมาณ 500,000 บาท 
11. ราคากลาง 500,000 บาท 
12. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรบ้านใหม่ไทย

ถาวร หมู่ที่ 5 
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 65027310254 19/2565 22 ก.พ. 65 497,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

13. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
14. เลขที่โครงการ 65027311945 
15. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรบ้านหนองติม หมู่ที่ 1 
16. งบประมาณ 500,000 บาท 
17. ราคากลาง 500,000 บาท 
18. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรบ้านหนองติม 

หมู่ที่ 1 
3251100487096 นายศิริชัย หอมนิยม 497,000 

 
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100487096 นายศิริชัย หอมนิยม 65027311945 20/2565 22 ก.พ. 65 497,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

19. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
20. เลขที่โครงการ 65027362169 
21. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
22. งบประมาณ 350,000 บาท 
23. ราคากลาง 350,000 บาท 
24. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 3251100313012 นางวิมล แจ่มใส 347,000 

 
4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100313012 นางวิมล แจ่มใส 65027362169 21/2565 25 ก.พ. 65 347,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037047657 
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
4. งบประมาณ 221,618.80 บาท 
5. ราคากลาง 221,618.80 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 221,618.80 

 
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 

65037047657 9/2565 1 ก.พ.65 221,618.80 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037048955 
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
4. งบประมาณ 37,223.20 บาท 
5. ราคากลาง 37,223.20 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

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

2565 
0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 37,223.20 

 
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 

65037048955 
 

10/2565 1 ก.พ.65 37,223.20 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65027185439 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
4. งบประมาณ 50,000 บาท 
5. ราคากลาง 50,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 325120041756 ร้าน สิบแสน 33 50,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 325120041756 ร้าน สิบแสน 33 65027185439 
 

ซ.16/2565 10 ก.พ.65 50,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65027211770 
3. ชื่อโครงการ ซื้ออุปกรณ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษี 
4. งบประมาณ 15,220 บาท 
5. ราคากลาง 15,220 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออุปกรณ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษี 3251100357761 นางลำดวน  บินขุนทด 15,220 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100357761 นางลำดวน  บินขุนทด 65027211770 ซ.17/2565 11 ก.พ.65 15,220 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65027264718 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 
4. งบประมาณ 13,500 บาท 
5. ราคากลาง 13,500 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง 325120041756 ร้านสิบแสน 33 13,500 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 325120041756 ร้านสิบแสน 33 65027264718 ซ.18/2565 15 ก.พ.65 13,500 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65027289733 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 
4. งบประมาณ 41,970 บาท 
5. ราคากลาง 41,970 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 325120041756 ร้านสิบแสน 33 41,970 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 325120041756 ร้านสิบแสน 33 65027289733 ซ.19/2565 17 ก.พ.65 41,970 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65027293569 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 
4. งบประมาณ 48,400 บาท 
5. ราคากลาง 48,400 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง 325120041756 ร้านสิบแสน 33 48,400 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 325120041756 ร้านสิบแสน 33 65027293569 ซ.20/2565 17 ก.พ.65 48,400 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65027185439 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ กองช่าง 
4. งบประมาณ 135,000 บาท 
5. ราคากลาง 135,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ กองช่าง 1310800151955 นายวัชรพล อุ้มดีไว้ 135,000 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1310800151955 นายวัชรพล อุ้มดีไว้ 65027185439 
 

ซ.21/2565 28 ก.พ.65 135,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

7. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
8. เลขที่โครงการ 6502720576 
9. ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายโครงการแผนที่ภาษี 
10. งบประมาณ 33,120 บาท 
11. ราคากลาง 33,120 บาท 
12. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างทำป้ายโครงการแผนที่ภาษี 3251000027447 รา้นตาพระยาอ้ิงเจท 33,120 

 
2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251000027447 รา้นตาพระยาอ้ิงเจท 6502720576 จ.6/2565 11 ก.พ.65 33,120 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

13. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
14. เลขที่โครงการ 6502726683 
15. ชื่อโครงการ จ้างจัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
16. งบประมาณ 90,000 บาท 
17. ราคากลาง 90,000 บาท 
18. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างจัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 0273560000724 หจก.ช.ดำรงค์ชัยการพิมพ์ 90,000 

 
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0273560000724 หจก.ช.ดำรงค์ชัยการพิมพ์ 6502726683 จ.7/2565 15 ก.พ.65 90,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65027312505 
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4067 สก 
4. งบประมาณ 10,864.27 บาท 
5. ราคากลาง 10,864.27 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4067 สก 0275537000171 บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโต

โยต้า จำกัด 
10,864.27 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0275537000171 บริษัท โตโยต้า
สระแก้ว ผู้จำหน่าย

โตโยต้า จำกัด 

65027312505 จ.12/2565 18 ก.พ. 65 10,864.27 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตางเงื่อนไข 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65027317947 
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กง 3117 สก 
4. งบประมาณ 10,550 บาท 
5. ราคากลาง 10,550 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน นข 4067 สก 0275537000171 บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโต

โยต้า จำกัด 
10,550 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0275537000171 บริษัท โตโยต้า
สระแก้ว ผู้จำหน่าย

โตโยต้า จำกัด 

65027317947 จ.13/2565 18 ก.พ. 65 10,550 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตางเงื่อนไข 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65027344711 
3. ชื่อโครงการ จ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
4. งบประมาณ 25,000 บาท 
5. ราคากลาง 25,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 3100202255321 นายเดชรัตน์  ไตรโภค 25,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3100202255321 นายเดชรัตน์ ไตรโภค 65027344711 จ.14/2565 21 ก.พ. 65 25,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตางเงื่อนไข 
 


