
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
........................................... 

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

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

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

         (นายพรพงษ์  เสาวคนธ์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037027777 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 
4. งบประมาณ 57,600 บาท 
5. ราคากลาง 57,600 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 325120041756 ร้านสิบแสน 33 57,600 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 325120041756 ร้านสิบแสน 33 65037027777 ซ.22/2565 2 มี.ค.65 57,600 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037031315 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 
4. งบประมาณ 53,910 บาท 
5. ราคากลาง 53,910 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 325120041756 ร้านสิบแสน 33 53,910 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 325120041756 ร้านสิบแสน 33 65037031315 ซ.23/2565 2 มี.ค.65 53,910 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037033403 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด 
4. งบประมาณ 30,530 บาท 
5. ราคากลาง 30,530 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด 325120041756 ร้านสิบแสน 33 30,530 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 325120041756 ร้านสิบแสน 33 65037033403 ซ.24/2565 2 มี.ค.65 30,530 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037038193 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 
4. งบประมาณ 22,000 บาท 
5. ราคากลาง 22,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 325120041756 ร้านสิบแสน 33 22,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 325120041756 ร้านสิบแสน 33 65037038193 ซ.25/2565 2 มี.ค.65 22,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037210673 
3. ชื่อโครงการ ซ้ืออุกรณโ์ครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช กทอ.64-07-18  
4. งบประมาณ 86,000 บาท 
5. ราคากลาง 86,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ืออุปกรณด์ำเนินงานโครงการ  3251100313012 นางวิมล แจ่มใส 86,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100313012 นางวิมล แจ่มใส 65037210673 ซ.26/2565 11 มี.ค.65 86,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037247222 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลทัพราช 
4. งบประมาณ 116,800 บาท 
5. ราคากลาง 116,800 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลทัพราช 325120041756 ร้านสิบแสน 33 116,800 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 325120041756 ร้านสิบแสน 33 65037247222 ซ.27/2565 14 มี.ค.65 116,800 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037292596 
3. ชื่อโครงการ จัดซื้อเวที 
4. งบประมาณ 170,000 บาท 
5. ราคากลาง 170,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จัดซื้อเวที 3430500220949 นายสุวิทย์ ยศมาร 116,800 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3430500220949 นายสุวิทย์ ยศมาร 65037292596 ซ.28/2565 16 มี.ค.65 116,800 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 6503742800 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุการเกษตร กองการศึกษา 
4. งบประมาณ 10,000 บาท 
5. ราคากลาง 10,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือวัสดุการเกษตร กองการศึกษา 325120041756 ร้านสิบแสน 33 10,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 325120041756 ร้านสิบแสน 33 65037429800 ซ.28/2565 24 มี.ค.65 10,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037433147 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กองการศึกษา 
4. งบประมาณ 100,000 บาท 
5. ราคากลาง 100,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์กองการศึกษา 325120041756 ร้านสิบแสน 33 100,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 325120041756 ร้านสิบแสน 33 65037433147 ซ.30/2565 24 มี.ค.65 100,000 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037497190 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัติจิตรอาสา 
4. งบประมาณ 11,510 บาท 
5. ราคากลาง 11,510 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือวัสดุฝึกปฏิบัติจิตรอาสา 2779900017609 ร้านคู่ทรัพย์ 33 11,510 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 2779900017609 ร้านคู่ทรัพย์ 33 650337497190 ซ.31/2565 25 มี.ค.65 11,510 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037508284 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือเสื้อยืด อปพร. 
4. งบประมาณ 38,500 บาท 
5. ราคากลาง 38,500 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือเสื้อยืด อปพร. 2779900017609 ร้านคู่ทรัพย์ 33 38,500 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 2779900017609 ร้านคู่ทรัพย์ 33 35037508284 ซ.32/2565 29 มี.ค.65 38,500 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037511440 
3. ชื่อโครงการ ซ้ืออุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรม อปพร. 
4. งบประมาณ 38,500 บาท 
5. ราคากลาง 38,500 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ืออุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรม อปพร. 2779900017609 ร้านคู่ทรัพย์ 33 38,500 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 2779900017609 ร้านคู่ทรัพย์ 33 65037508284 ซ.33/2565 29 มี.ค.65 38,500 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037514086 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุในการฝึกปฏิบัติ อปพร. 
4. งบประมาณ 20,000 บาท 
5. ราคากลาง 20,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือวัสดุในการฝึกปฏิบัติ อปพร. 2779900017609 ร้านคู่ทรัพย์ 33 20,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 2779900017609 ร้านคู่ทรัพย์ 33 65037514086 ซ.34/2565 29 มี.ค.65 20,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037529557 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
4. งบประมาณ 28,600 บาท 
5. ราคากลาง 28,600 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือวัสดุโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 2779900017609 ร้านคู่ทรัพย์ 33 28,600 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 2779900017609 ร้านคู่ทรัพย์ 33 65037529557 ซ.35/2565 30 มี.ค.65 28,600 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037109452 
3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริหารล้างแอร์สำนักงาน 
4. งบประมาณ 10,800 บาท 
5. ราคากลาง 10,800 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาบริหารล้างแอร์สำนักงาน 1251200081320 นายปรัชญา  ดากุล 10,800 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1251200081320 นายปรัชญา  ดากุล 65037109452 จ.15/2565 7 มี.ค.65 10,800 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037114065 
3. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านใหม่ไทยถาวร ม.5 
4. งบประมาณ 117,000 บาท 
5. ราคากลาง 117,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านใหม่ไทยถาวร ม.5 3251100504403 นางสมัย  ดีคง 117,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100504403 นางสมัย  ดีคง 65037114065 จ.16/2565 7 มี.ค.65 117,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 6503725383 
3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
4. งบประมาณ 13,000 บาท 
5. ราคากลาง 13,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการส่งเสรมิศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 110200084510 นายวสันต์  สมภาวะ 13,000 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 110200084510 นายวสันต์  สมภาวะ 65037251383 จ.17/2565 15 มี.ค.65 13,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

7. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
8. เลขที่โครงการ 65037257227 
9. ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง 
10. งบประมาณ 63,000 บาท 
11. ราคากลาง 63,000 บาท 
12. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการส่งเสริมศูนย์

พัฒนาเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง 
3251100496770 นางสาวจันดี หอมทอง 63,000 

 
2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100496770 น.ส.จันดี หอมทอง 65037257227 จ.18/2565 15 มี.ค.65 63,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

13. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
14. เลขที่โครงการ 65037361160 
15. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 9816 สระแก้ว 
16. งบประมาณ 13,889.14 บาท 
17. ราคากลาง 13,889.14 บาท 
18. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 

9816 สระแก้ว 
0275537000171 บริษทั โตโยต้าสระแก้วผู้จำหน่ายโต

โยต้าจำกัด 
13,889.14 

 
3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0275537000171 บริษทั โตโยต้า
สระแก้วผู้จำหน่ายโต

โยต้าจำกัด 

65037361160 
 

จ.19/2565 21 มี.ค.65 13,889.14 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

19. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
20. เลขที่โครงการ 65037524191 
21. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการจิตรอาสาฯ 
22. งบประมาณ 22,780 บาท 
23. ราคากลาง 22,780 บาท 
24. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการจิตรอาสาฯ 3251100496257 นางคำพอง เพ็ชรชื่น 22,780 

 
4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100496257 นางคำพอง เพ็ชรชื่น 65037524191 จ.20/2565 28 มี.ค.65 22,780 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

25. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
26. เลขที่โครงการ 65037532578 
27. ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดทำสถานที่อบรม อปพร. 
28. งบประมาณ 18,200 บาท 
29. ราคากลาง 18,200 บาท 
30. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาจัดทำสถานที่อบรม อปพร. 3251100499591 นางรัสมี หวานไกร 18,200 

 
5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100499591 นางรัสมี หวานไกร 65037532578 จ.21/2565 30 มี.ค.65 18,200 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

31. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
32. เลขที่โครงการ 65037535779 
33. ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดทำวุฒิบัติ อปพร. 
34. งบประมาณ 10,500 บาท 
35. ราคากลาง 10,500 บาท 
36. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาจัดทำวุฒิบัติ อปพร. 2779900017609 ร้านคู่ทรัพย์ 33 10,500 

 
6. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 2779900017609 ร้านคู่ทรัพย์ 33 65037535779 จ.22/2565 30 มี.ค.65 10,500 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

37. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
38. เลขที่โครงการ 65037538981 
39. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการอพปร. 
40. งบประมาณ 115,500 บาท 
41. ราคากลาง 115,500 บาท 
42. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการ อพปร. 3251100496257 นางคำพอง เพ็ชรชื่น 115,500 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100496257 นางคำพอง เพ็ชรชื่น 65037538981 
 

จ.23/2565 30 มี.ค.65 115,500 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

43. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
44. เลขที่โครงการ 65037559298 
45. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
46. งบประมาณ 12,600 บาท 
47. ราคากลาง 12,600 บาท 
48. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 3251100496770 นางจันดี หอมทอง 12,600 

 
8. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100496770 นางจันดี หอมทอง 65037559298 จ.24/2565 31 มี.ค.65 12,600 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

49. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
50. เลขที่โครงการ 65037491210 
51. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรบ้านเขาวงศ์ ม.11 
52. งบประมาณ 400,000 บาท 
53. ราคากลาง 400,000 บาท 
54. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรบ้านเขาวงศ์ ม.

11 
3251100487096 นายศิริชัย หอมนิยม 397,000 

 
9. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100487096 นายศิริชัย หอมนิยม 65037491210 22/2565 28 มี.ค.65 397,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

55. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
56. เลขที่โครงการ 65037493103 
57. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรบ้านไพลอนันต์ ม.17 
58. งบประมาณ 300,000 บาท 
59. ราคากลาง 300,000 บาท 
60. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตรบ้านไพลอนันต์ 

ม.17 
3251100504403 นางสมัย ดีคง 297,000 

 
10. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100504403 นางสมัย ดีคง 65037493103 23/2565 28 มี.ค.65 297,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

8. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
9. เลขที่โครงการ 65037051329 
10. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2565 
11. งบประมาณ 254,861.62 บาท 
12. ราคากลาง 254,861.62 บาท 
13. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2565 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 254,861.62 

 
14. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ e-GP 

เลขที่
สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ
สัญญา/ใบสั่ง

ซ้ือ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น 
จำกัด 

65037051329 
 

11/2565 1 มี.ค.65 254,861.62 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037052783 
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มีนาคม 2565 
4. งบประมาณ 42,806.68 บาท 
5. ราคากลาง 42,806.68 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

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

2565 
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 

65037052783 12/2565 1 มี.ค.65 42,806.68 จัดทำสัญญาแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

 

 

 


