
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 

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

                  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างประจำเดือน 
เมษายน 2565(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                            ประกาศ ณ วันที่  2 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

                                     

                                                         (นายพรพงษ์  เสาวคนธ์) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65047215920 
3. ชื่อโครงการ ซื้อน้ำดื่มโครงการเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 
4. งบประมาณ 23,750.-บาท 
5. ราคากลาง 23,750.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อน้ำดื่มโครงการเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 277990017609 ร้านคู่ทรัพย์33 23,750 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 2779900017609 ร้านคู่ทรัพย์33 65047215920 
 

ซ.36/2565 12 เม.ย.65 23,750 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65047197405 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองการศึกษา 
4. งบประมาณ 29,835.-บาท 
5. ราคากลาง 29,835.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อน้ำดื่มโครงการเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 277990017609 ร้านคู่ทรัพย์33 29,835 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 2779900017609 ร้านคู่ทรัพย์33 65047197405 ซ.37/2565 12 เม.ย.65 29,835 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65047237471 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง 
4. งบประมาณ 29,870 บาท 
5. ราคากลาง 29,870 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง 3251200417561 ร้านสิบแสน33 29,870 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251200417561 ร้านสิบแสน33 65047237471 ซ.38/2565 20 เม.ย.65 29,870 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 6504707040 
3. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-63-0100 
4. งบประมาณ 12,300 บาท 
5. ราคากลาง 12,300 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-63-0100 0273561000116 หจก.ไลออนคิงเซลแอนด์

เซอร์วิส 
12,300 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0273561000116 หจก.ไลออนคิงเซล
แอนด์เซอร์วิส 

6504707040 
 

จ.25/2565 5 เม.ย.65 12,300 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65047187533 
3. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมรถยนต์ กค 4352 สก 
4. งบประมาณ 20,161.62 บาท 
5. ราคากลาง 20,161.62 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ่อมแซมรถยนต์ กค 4352 สก 0275537000171 บริษัท โตโยต้าสระแก้ว 20,161.62 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0275537000171 บริษัท โตโยต้า
สระแก้ว 

65047187533 จ.26/2565 12 เม.ย.65 20,161.62 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65047339785 
3. ชื่อโครงการ จ้างพาหนะโครงการศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2565 
4. งบประมาณ 83,000 บาท 
5. ราคากลาง 83,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างพาหนะโครงการศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2565 3730500150620 น.ส.กฤษติยาภรณ์ กลั่นเจริญ 83,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3730500150620 น.ส.กฤษติยาภรณ์ 
กลั่นเจริญ 

65047339785 
 

จ.27/2565 26 เม.ย.65 83,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65037573888 
3. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.หน้าศพด.บ้านหนองผักแว่น ม.9 
4. งบประมาณ 150,000 บาท 
5. ราคากลาง 150,000 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล.หน้าศพด.

บ้านหนองผักแว่น ม.9 
3251200636662 นายจำปี ยางนอก 150,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251200636662 นายจำปี ยางนอก 65037573888 24/2565 1 เม.ย.65 150,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65047042960 
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
4. งบประมาณ 232,699.74 บาท 
5. ราคากลาง 232,699.74 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลทัพราช 
0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น 232,699.74 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำ
เย็น 

65047042960 น.13/2565 1 เม.ย.65 232,699.74 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65047052640 
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
4. งบประมาณ 39,084.36 บาท 
5. ราคากลาง 39,084.36 บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น 39,084.36 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำ
เย็น 

65047052640 น.14/2565 1 เม.ย.65 39,084.36 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


