
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

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

                  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างประจำเดือน 
มิถุนายน 2565(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                            ประกาศ ณ วันที่  1 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 

                                     

                                                         (นายพรพงษ์  เสาวคนธ์) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65007089974 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุปรับปรุงบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ 
4. งบประมาณ 40,000.-บาท 
5. ราคากลาง 40,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุปรับปรุงบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ 

 
0315536000044 บริษัท บุรีรัมย์ทรัพศิริ 40,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0315536000044 บริษัท บุรีรัมย์
ทรัพศิริ 

65007089974 ซ.39/2565 7 มิ.ย.65 40,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขท่ีโครงการ 65067221625 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
4. งบประมาณ 17,120.-บาท 
5. ราคากลาง 17,120.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5259700001414 ร้านดวงการไฟฟ้า 

 
17,120 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 5259700001414 ร้านดวงการไฟฟ้า 65067221625 
 

ซ.40/2565 13 มิ.ย.65 17,120 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65067374653 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กค 4352 สก 
4. งบประมาณ 19,200.-บาท 
5. ราคากลาง 19,200.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กค 4352 สก 3250400238287 ร้านน้อยการยาง 

 
19,200 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3250400238287 ร้านน้อยการยาง 65067374653 
 

ซ.41/2565 16 มิ.ย.65 19,200 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65067388609 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม 
4. งบประมาณ 22,700.-บาท 
5. ราคากลาง 22,700.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม 0273562000497 หจก.เอ็นทูเทคแอนด์เซอร์วิส 

 
22,700 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0273562000497 หจก.เอ็นทูเทคแอนด์
เซอร์วิส 

 

65067388609 
 
 

ซ.42/2565 21 มิ.ย.65 22,700 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65067454010 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ 
4. งบประมาณ 67,000.-บาท 
5. ราคากลาง 67,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษาฯ 3251200417561 ร้านสิบแสน 33 

 
67,000 

 
7. ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251200417561 ร้านสิบแสน 33 
 

65067454010 
 
 

ซ.43/2565 22 มิ.ย.65 67,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65067557341 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 
4. งบประมาณ 65,000.-บาท 
5. ราคากลาง 65,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 3251100184000 ร้านยอดเยี่ยม 

 
65,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100184000 ร้านยอดเยี่ยม 
 

65067557341 
 

ซ.44/2565 28 มิ.ย.65 65,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขท่ีโครงการ 65067339503 
3. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 
4. งบประมาณ 498,000.-บาท 
5. ราคากลาง 498,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 3251200636662 นายจำปี  ยางนอก 

 
498,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251200636662 นายจำปี  ยางนอก 
 

65067339503 
 

27/2565 20 มิ.ย.65 498,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65067341366 
3. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ศพด.หนองปรือ 
4. งบประมาณ 198,000.-บาท 
5. ราคากลาง 198,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ศพด.หนองปรือ 3251200636662 นายจำปี  ยางนอก 

 
198,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251200636662 นายจำปี  ยางนอก 
 

65067341366 
 

28/2565 20 มิ.ย.65 198,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65067325986 
3. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)บ้านหนองกก ม.16และบ้านตะลุมพุก ม.2 
4. งบประมาณ 396,000.-บาท 
5. ราคากลาง 396,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)บ้านหนองกก ม.16

และบ้านตะลุมพุก ม.2 
129900011941 นายศุภณัฐ  เทียมทอง 

 
396,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 129900011941 นายศุภณัฐ  เทียม
ทอง 

 

65067325986 29/2565 20 มิ.ย.65 396,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65067327812 
3. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)บ้านหนองติม ม.1 
4. งบประมาณ 423,000.-บาท 
5. ราคากลาง 423,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)บ้านหนองติม ม.1 3240600193829 นายสมบัติ  นิลสริ 

 
423,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3240600193829 นายสมบัติ  นิลสริ 
 

65067327812 30/2565 20 มิ.ย.65 423,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65067329256 
3. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)บ้านใหม่ไทยถาวร ม.5 
4. งบประมาณ 489,000.-บาท 
5. ราคากลาง 489,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)บ้านใหม่ไทยถาวร ม.

5 
 

5251100005438 นายวิชัย หอมละมุล 
 

489,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 5251100005438 นายวิชัย หอมละมุล 
 

65067329256 
 

31/2565 20 มิ.ย.65 489,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65067330560 
3. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)บ้านหนองปรือ ม.3 
4. งบประมาณ 494,000.-บาท 
5. ราคากลาง 494,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการซ่อมแซมถนน(อุทกภัย)บ้านหนองปรือ ม.3 

 
3251100504403 นางสมัย ดีคง 

 
494,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100504403 นางสมัย ดีคง 
 

65067330560 
 

32/2565 20 มิ.ย.65 494,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65067431845 
3. ชื่อโครงการ    ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เดือน มิถุนายน 2565 
4. งบประมาณ  236,899.08.-บาท 
5. ราคากลาง  236,899.08.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลทัพราช เดือน มิถุนายน 2565 
 

0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด 
 

236,899.08 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำ
เย็นจำกัด 

 

65067431845 
 

น.19/2565 1 มิ.ย.65 236,899.08 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65067434385 
3. ชื่อโครงการ    ซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เดือน มิถุนายน 2565 
4. งบประมาณ    37,160.64.-บาท 
5. ราคากลาง     37,160.64.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลทัพราช เดือน มิถุนายน 2565 
 

0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัด 
 

37,160.64 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำ
เย็นจำกัด 

 

65067434385 น.20/2565 1 มิ.ย.65 37,160.64 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


