
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
........................................... 

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

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

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

       (นายรักชาติ   นาดี) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64097607729 
3. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 
4. งบประมาณ 500,000 บาท 
5. ราคากลาง 500,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการขุดลอกคลองบ้านบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 5251100005438 นายวิชัย  หอมละมุล 498,000 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 5251100005438 นายวิชัย  หอมละมุล 64097607729 2/2565 11 ต.ค. 64 498,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตางเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64097602567 
3. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองบ้านโคกไพล(คลองห้วยยาง)หมู่ที่ 7 
4. งบประมาณ 500,000 บาท 
5. ราคากลาง 500,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการขุดลอกคลองบ้านโคกไพล(คลองห้วยยาง)หมู่ที่ 7 3240600193929 นายสมบัติ   นิลสริ 498,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3240600193929 นายสมบัติ  นิลสริ 64097602567 1/2565 11 ต.ค. 64 498,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตางเงื่อนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64097609698 
3. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองบ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 
4. งบประมาณ 500,000 บาท 
5. ราคากลาง 500,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการขุดลอกคลองบ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 1321000106034 นายบุญวัฒน์ เห็มทอง 498,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3240600193929 นายบุญวัฒน์ เห็มทอง 64097609698 3/2565 11 ต.ค. 64 498,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตางเงื่อนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64097610724 
3. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองบ้านไพลงาม หมู่ที่ 14 
4. งบประมาณ 500,000 บาท 
5. ราคากลาง 500,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการขุดลอกคลองบ้านไพลงาม หมู่ที่ 14 1249900011941 นายศุภณัฐ  เทียมทอง 498,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1249900011941 นายศุภณัฐ  เทียมทอง 64097610724 4/2565 11 ต.ค. 64 498,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตางเงื่อนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64097103767 
3. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกคลองบ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15 
4. งบประมาณ 500,000 บาท 
5. ราคากลาง 500,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการขุดลอกคลองบ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15 5251100005438 นายวิชัย  หอมละมุล 498,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 5251100005438 นายวิชัย  หอมละมุล 64097103767 5/2565 11 ต.ค. 64 498,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตางเงื่อนไข 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64127307883 
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำเดือน ตุลาคม 2564 
4. งบประมาณ 230,400.66 บาท 
5. ราคากลาง 230,400.66 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำเดือน ตุลาคม 2564 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 230,400.66 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำ
เย็น จำกัด 

64127307883 
 

1/2565 1 ต.ค. 64 230,400.66 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตางเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64127307883 
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน ตุลาคม 2564 
4. งบประมาณ 39,084.36 บาท 
5. ราคากลาง 39,084.36 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือน ตุลาคม 2564 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 39,084.36 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำ
เย็น จำกัด 

64127307883 
 

2/2565 1 ต.ค. 64 39,084.36 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตางเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64107110544 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการงานเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
4. งบประมาณ 76,318 บาท 
5. ราคากลาง 76,318 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 1. ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการงานเลือกตั้งนายกและสมาชิก

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
325120041756 ร้านสิบแสน 33 76,318 

 
2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 325120041756 ร้านสิบแสน 33 64107110544 
 

ซ.1/2565 7 ต.ค. 64 76,318 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตางเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64107199228 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุโครงการงานเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
4. งบประมาณ 248,725 บาท 
5. ราคากลาง 248,725 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือน ตุลาคม 2564 325120041756 ร้านสิบแสน 33 248,725 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 325120041756 ร้านสิบแสน 33 64107199228 
 

ซ.2/2565 19 ต.ค. 64 248,725 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตางเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 64103736898 
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กง 3117 สก 
4. งบประมาณ 47,658.89 บาท 
5. ราคากลาง 47,658.89 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

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

โยต้า จำกัด 
47,658.89 

 
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 

64103736898 จ.1/2565 29 ต.ค. 64 47,658.89 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตางเงื่อนไข 

 
 
 
 


