
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

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

                  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างประจำเดือน 
กรกฎาคม 2565(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                            ประกาศ ณ วันที่  1 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

                                     

                                                         (นายพรพงษ์  เสาวคนธ์) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65077063230 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
4. งบประมาณ 22,000.-บาท 
5. ราคากลาง 22,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 

 
0273562000497 เอ็นทูเทค แอนด์เซอรวิส 22,000 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0273562000497 เอ็นทูเทค แอนด์เซ
อรวิส 

65077063230 
 

ซ.45/2565 4 ก.ค.65 22,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65077072634 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
4. งบประมาณ 42,280.-บาท 
5. ราคากลาง 42,280.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 

 
1310100212943 ร้าน Double D11 42,280 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1310100212943 ร้าน Double D11 65077072634 
 

ซ.46/2565 5 ก.ค.65 42,280 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65077079928 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุสำนักงาน 
4. งบประมาณ 68,836.-บาท 
5. ราคากลาง 68,836.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือวัสดุนักงาน 

 
1310100212943 ร้าน Double D11 68,836 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1310100212943 ร้าน Double D11 65077079928 
 

ซ.47/2565 5 ก.ค.65 68,836 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65077202373 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุสำนักงาน 
4. งบประมาณ 42,000.-บาท 
5. ราคากลาง 42,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือวัสดุนักงาน 

 
1310100212943 ร้าน Double D11 42,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1310100212943 ร้าน Double D11 65077202373 
 

ซ.48/2565 8 ก.ค.65 42,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65077312396 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 
4. งบประมาณ 15,680.-บาท 
5. ราคากลาง 15,680.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 

 
1310100212943 ร้าน Double D11 15,680 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1310100212943 ร้าน Double D11 65077312396 
 

ซ.49/2565 12 ก.ค.65 15,680 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65077542811 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุสำนักงาน 
4. งบประมาณ 22,800.-บาท 
5. ราคากลาง 22,800.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 

 
1310100212943 ร้าน Double D11 22,800 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1310100212943 ร้าน Double D11 65077542811 
 

ซ.50/2565 27 ก.ค.65 22,800 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65077518003 
3. ชื่อโครงการ ซ้ือวัสดุสำนักงาน 
4. งบประมาณ 22,800.-บาท 
5. ราคากลาง 22,800.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซ้ือวัสดุสำนักงาน 

 
1310100212943 ร้าน Double D11 22,800 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1310100212943 ร้าน Double D11 65077518003 
 

ซ.51/2565 27 ก.ค.65 22,800 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 650714100500 
3. ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ 
4. งบประมาณ 25,000.-บาท 
5. ราคากลาง 25,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างเหมาจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
3302000041347 นางสาวนงนุช ศรีสุข 25,000 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3302000041347 นางสาวนงนุช ศรีสุข 650714100500 
 

จ.29/2565 7 ก.ค.65 25,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097289924 
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2565 
4. งบประมาณ 225,966.72.-บาท 
5. ราคากลาง 225,966.72.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เดือน กรกฎาคม 2565 

 
 

0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 225,966.72 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำ
เย็น จำกัด 

65097289924 น.21/2565 1 ก.ค.65 225,966.72 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097293773 
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน กรกฎาคม 2565 
4. งบประมาณ 36,949.50.-บาท 
5. ราคากลาง 36,949.50.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือน สิงหาคม 

2565 
 
 

0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 36,949.50 

 
7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำ
เย็น จำกัด 

65097293773 น.22/2565 1 ก.ค.65 36,949.50 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


