
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

                                                   .......................................... 
                  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการพิจารณาการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดหน่วยงานของรัฐ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
โดยสำเนาข้อมูลที่ลงในระบบ e-GPตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด มาจัดทำสำเนาไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เพ่ือเป็นดัชนีสำหรับการตรวจดูข้อมูลของประชาชน นั้น 

                  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างประจำเดือน 
พฤษภาคม 2565(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                            ประกาศ ณ วันที่  1 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

                                     

                                                         (นายพรพงษ์  เสาวคนธ์) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65057382009 
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 3117 สก 
4. งบประมาณ 10,930.-บาท 
5. ราคากลาง 10,930.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 

3117 สก 
3251100411014 นายณรงค์ กรจับ 10,930 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100411014 นายณรงค์ กรจับ 65057382009 จ.28/2565 24 พ.ค.65 10,930 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65057023354 
3. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วศพด.บ้านหนองผักแว่น ม.9 
4. งบประมาณ 450,000.-บาท 
5. ราคากลาง 450,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการก่อสร้างรั้วศพด.บ้านหนองผักแว่น ม.9 3251200636662 นายจำปี  ยางนอง 450,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251200636662 นายจำปี  ยางนอง 65057023354 
 

25/2565 3 พ.ค.65 450,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65057160984 
3. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ศพด.บ้านเจริญสุข ม.6 
4. งบประมาณ 200,000.-บาท 
5. ราคากลาง 200,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ศพด.บ้านเจริญสุข 

ม.6 
 

3101900514943 นายมนต์ชัย ธีรปกรณ์ชัย 200,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3101900514943 นายมนต์ชัย ธีร
ปกรณ์ชัย 

65057160984 26/2565 11 พ.ค.65 200,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65057010266 
3. ชื่อโครงการ ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
4. งบประมาณ 110,809.40.-บาท 
5. ราคากลาง 110,809.40.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลทัพราช 
0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น 110,809.40 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำ
เย็น 

65057010266 น.15/2565 2 พ.ค.65 110,809.40 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65057014290 
3. ชื่อโครงการ ซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
4. งบประมาณ 18,611.60.-บาท 
5. ราคากลาง 18,611.60.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ืออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลทัพราช 
0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น 18,611.60 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำ
เย็น 

65057014290 น.16/2565 2 พ.ค.65 18,611.60 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


