
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 

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

                  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างประจำเดือน 
กันยายน 2565(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 

                   จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 

                            ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

                                     

                                                         (นายพรพงษ์  เสาวคนธ์) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097290493 
3. ชื่อโครงการ ซื้อถังขยะโครงการรณรงค์ท้องถิ่นไทยไร้ขยะ 
4. งบประมาณ 6,000.-บาท 
5. ราคากลาง 6,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อถังขยะโครงการรณรงค์ท้องถิ่นไทยไร้ขยะ 0275561001050 บริษัท ประกอบกิจ สเตชิน

เนอรี่ 
6,000 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0275561001050 บริษัท ประกอบกิจ 
สเตชินเนอรี่ 

65097290493 
 

ซ.64/2565 12 ก.ย. 65 6,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097297264 
3. ชื่อโครงการ ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
4. งบประมาณ 119,700.-บาท 
5. ราคากลาง 119,700.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 3110102014217 แสตมป์ โพสแอนด์ เซอร์วิส 119,700 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3110102014217 แสตมป์ โพสแอนด์ 
เซอร์วิส 

65097297264 
 

ซ.65/2565 12 ก.ย. 65 119,700 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097107411 
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์ กง 6177 สก 
4. งบประมาณ 5,300.25.-บาท 
5. ราคากลาง 5,300.25.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างซ่อมรถยนต์ กง-6177 สก 027553700171 TOYOTA สระแก้ว 5,300.25 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 027553700171 TOYOTA สระแก้ว 65097107411 
 

จ.35/2565 5 ก.ย. 65 5,300.25 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097113918 
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์ กง 3117 สก 
4. งบประมาณ 8,146.45.-บาท 
5. ราคากลาง 8,146.45.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างซ่อมรถยนต์ กง 3117 สก 027553700171 TOYOTA สระแก้ว 8,146.45 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 027553700171 TOYOTA สระแก้ว 65097113918 จ.36/2565 5 ก.ย. 65 8,146.45 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097165262 
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์ นข 4067 สก 
4. งบประมาณ 6,082.42.-บาท 
5. ราคากลาง 6,082.42.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างซ่อมรถยนต์ นข 4067 สก 027553700171 TOYOTA สระแก้ว 6,082.42 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 027553700171 TOYOTA สระแก้ว 65097165262 จ.37/2565 6 ก.ย. 65 6,082.42 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097168236 
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์ กจ 1081 สก 
4. งบประมาณ 16,360.30.-บาท 
5. ราคากลาง 16,360.30.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างซ่อมรถยนต์ กจ 1081 สก 027553700171 TOYOTA สระแก้ว 16,360.30 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 027553700171 TOYOTA สระแก้ว 65097168236 จ.38/2565 7 ก.ย. 65 16,360.30 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097340088 
3. ชื่อโครงการ จ้างทำป้ายโครงการรณรงคท์้องถิ่นไทย 
4. งบประมาณ 6,050.-บาท 
5. ราคากลาง 6,050.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างทำป้ายโครงการรณรงคท์้องถิ่นไทย 1319800084709 ร้านศักดิ์สูงโฟโต้ 6,050 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1319800084709 ร้านศักดิ์สูงโฟโต้ 65097340088 จ.39/2565 13 ก.ย. 65 6,050 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097538232 
3. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
4. งบประมาณ 14,500.-บาท 
5. ราคากลาง 14,500.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3521200487460 น.ส.วภิาวี คำเพ่ิม 14,500 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3521200487460 น.ส.วภิาวี คำเพ่ิม 65097538232 
 

จ.40/2565 21 ก.ย. 65 14,500 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097326966 
3. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนอุทกภัยบ้านโคกไพล ม.7 
4. งบประมาณ 394,000.-บาท 
5. ราคากลาง 394,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการซ่อมแซมถนนอุทกภัยบ้านโคกไพล ม.7 3251100096267 นายภัทรสิทธิ์ หอมหวาน 392,000 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3251100096267 นายภัทรสิทธิ์ หอม
หวาน 

65097326966 36/2565 14 ก.ย. 65 392,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097330441 
3. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนอุทกภัยบ้านคลองยาง ม.12 
4. งบประมาณ 421,000.-บาท 
5. ราคากลาง 421,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการซ่อมแซมถนนอุทกภัยบ้านคลองยาง ม.12 1249900011941 นายศุภณัฐ เทียมหอม 419,000 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1249900011941 นายศุภณัฐ เทียม
หอม 

65097330441 37/2565 14 ก.ย. 65 419,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097332641 
3. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนอุทกภัยบ้านเจริญสุข ม.6 
4. งบประมาณ 420,000.-บาท 
5. ราคากลาง 420,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการซ่อมแซมถนนอุทกภัยบ้านเจริญสุข ม.6 3240600193929 นางสมบัติ นิลสริ 418,000 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 3240600193929 นางสมบัติ นิลสริ 65097330441 38/2565 14 ก.ย. 65 418,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097335286 
3. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนอุทกภัยบ้านโคกกราด ม.8 
4. งบประมาณ 415,000.-บาท 
5. ราคากลาง 415,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการซ่อมแซมถนนอุทกภัยบ้านโคกกราด ม.8 1321000106034 นายบุญวัฒน์ เห็มทอง 413,000 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 1321000106034 นายบุญวัฒน์ เห็ม
ทอง 

65097335286 39/2565 14 ก.ย. 65 413,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65087606014 
3. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทัพราช 
4. งบประมาณ 1,080,000.-บาท 
5. ราคากลาง 1,080,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทัพราช 0273555000401 หจก.วิเศษนันท์ 1,015,000 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0273555000401 นายบุญวัฒน์ เห็ม
ทอง 

65087606014 40/2565 19 ก.ย. 65 1,015,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65087650955 
3. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายด่านตรวจสัตว์)ม.5บ้านใหม่ไทยถาวร 
4. งบประมาณ 3,672,000.-บาท 
5. ราคากลาง 3,672,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายด่านตรวจสัตว์)ม.5

บ้านใหม่ไทยถาวร 
0273545000026 หจก.ณัฐพันธ์วัสดุก่อสร้าง

(2002) 
2,646,000 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0273545000026 หจก.ณัฐพันธ์วัสดุ
ก่อสร้าง(2002) 

65087650955 41/2565 26 ก.ย. 65 2,646,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097191599 
3. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ทัพราช 
4. งบประมาณ 3,920,000.-บาท 
5. ราคากลาง 3,920,000.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายด่านตรวจสัตว์)ม.5

บ้านใหม่ไทยถาวร 
0273550000021 หจก.789ศรีธุรกิจการช่าง 3,048,000 

 
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0273550000021 หจก.789ศรีธุรกิจ
การช่าง 

65097191599 
 

42/2565 27 ก.ย. 65 3,048,000 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 

1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097708723 
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน กันยายน 2565 
4. งบประมาณ 236,727.64.-บาท 
5. ราคากลาง 236,727.64.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน กันยายน 

2565 
0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 236,727.64 

 
1. ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำ
เย็น จำกัด 

65097708723 น.25/2565 1 ก.ย. 65 236,727.64 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 
1. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เลขที่โครงการ 65097711281 
3. ชื่อโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. ประจำเดือน กันยายน 2565 
4. งบประมาณ 38,709.-บาท 
5. ราคากลาง 38,709.-บาท 
6. รายชื่อผู้เสนอราคามีดังนี้ 

 รายการพิจารณา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. ประจำเดือน กันยายน 

2565 
0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 38,709 

 
1. ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 

ลำดับ เลขประจำตัว 
ผู้เสียภาษีอากร 

ชื่อผู้ขาย เลขคุมสัญญาใน 
ระบบ e-GP 

เลขที่สัญญา/ 
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทำ 
สัญญา/ใบสั่งซื้อ 

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก 

1 0994000287119 สหกรณ์โคนมวังน้ำ
เย็น จำกัด 

65097711281 น.26/2565 1 ก.ย. 65 38,709 จัดทำสัญญา
แล้ว 

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไข 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


