
สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  64107143217 

โครงการ  จัดจางซอมแซมรถบรรทุกนํ้าสิบลอ ทะเบียน บค 2817 อต 

งบประมาณ   16,531.50  บาท 

ราคากลาง  16,531.50 บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

3539900222927 เทพนิมิตการไฟฟา กระจกยนต 16,531.50.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/
ใบสั่งซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 3539900222927 เทพนิมิตการไฟฟา 
กระจกยนต 

641014108110 บจ-
005/2565 

14 ตุลาคม 2564 16,531.50.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  64107194538 

โครงการ  จัดซื้อขาวกลอง สําหรับผูกกัตัวในศูนยกักกันช่ัวคราว ณ โรงเรียนสวางวิทย 

งบประมาณ   5,750  บาท 

ราคากลาง   5,750 บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

3530300375328 นางสาวภุมรัตน  สุปนตา 5,750.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 3530300375328 นางสาวภุมรัตน        
สุปนตา 

641014156597 CNTR-
00001/2565 

1 ตุลาคม 2564 5,750.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  64107260583 

โครงการ  จัดซื้อวัสดุกอสราง ตามโครงการปรบัสภาพแวดลอมทีอ่ยูอาศัยสําหรบัคนพิการ 

งบประมาณ   20,000  บาท 

ราคากลาง   20,000  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0535564000353  บริษัท ศารภัทรโฮม 999 จํากัด 20,000.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0535564000353 บริษัท ศารภัทรโฮม 
999 จํากัด 

641014196843 CNTR-
00024/2565 

25 ตุลาคม 
2564 

20,000.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  64117024933 

โครงการ  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนศูนยพฒันาเด็กเลก็เทศบาลตําบลทาปลา 

งบประมาณ   7,569.76  บาท 

ราคากลาง   7,569.76  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0505547003978 บริษัท โกลดมลิค จํากัด 7,569.76.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0505547003978 บริษัท โกลดมลิค 
จํากัด 

641114021131 CNTR-
00032/2565 

2 พฤศจิกายน 
2564 

7,569.76.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  64117024933 

โครงการ  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรยีนทาปลาอนุสรณ 1 

งบประมาณ   101,847.68  บาท 

ราคากลาง   101,847.68  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0505547003978 บริษัท โกลดมลิค จํากัด 101,847.68.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0505547003978 บริษัท โกลดมลิค 
จํากัด 

641114026722 CNTR-
00031/2565 

2 พฤศจิกายน 
2564 

101,847.68.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  64117197204 

โครงการ  จางเหมาตัดหญาในเขตเทศบาลตําบลทาปลา 

งบประมาณ   5,500  บาท 

ราคากลาง   5,500  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

3530300375344 นายวิวัช  สุปนตา 5,500.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 3530300375344 นายวิวัช  สุปนตา 641114155392 CNTR-
00040/2565 

11 พฤศจิกายน 
2564 

5,500.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  64117250631 

โครงการ  จัดซื้อวัสดุอปุกรณและวัสดุไฟฟา ตามกจิกรรมงานสืบสานประเพรีวันลอยกระทง ประจําป พ.ศ.2564 

งบประมาณ   14,040  บาท 

ราคากลาง   14,040  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0533538000102 หางหุนสวนจํากัด อุตรดิตถการไฟฟา 14,040.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0533538000102 หจก.อุตรดิตถการ
ไฟฟา 

641114199154 CNTR-
00042/2565 

15 พฤศจิกายน 
2564 

14,040.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  64117209716 

โครงการ  จัดจางอัดจุเครื่องดับเพลิงเคมีชนิดผงเคมีแหง ขนาดความจุ 15 ปอนด 

งบประมาณ   25,000  บาท 

ราคากลาง   25,000  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1539900355613 อุตรดิตถดับเพลิง 25,000.- 

 - รานอนุมาศเซอรวิส 30,000.- 

3640500365848 เอ็มแอนดพเีซอรวิส 27,500.- 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 1539900355613 อุตรดิตถดับเพลิง 641114166470 CNTR-
00041/2565 

12 พฤศจิกายน 
2564 

25,000.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  64127038559 

โครงการ  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรยีนทาปลาอนุสรณ 1  

งบประมาณ   92,588.80  บาท 

ราคากลาง   92,588.80  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0505547003978 บริษัท โกลดมลิค จํากัด 92,588.80.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0505547003978 บริษัท โกลดมลิค 
จํากัด 

641214030339 CNTR-
00046/2565 

30 พฤศจิกายน 
2564 

92,588.80.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  64127225629 

โครงการ  จางซอมแซมรถบรรทกุนํ้าหกลอ ทะเบียน 80-5431 อต  

งบประมาณ   6,725.20  บาท 

ราคากลาง   6,725.20  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0505547003978 บริษัท โกลดมลิค จํากัด 6,725.20.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0505547003978 บริษัท โกลดมลิค 
จํากัด 

641214029029 CNTR-
00045/2565 

30 พฤศจิกายน 
2564 

67,25.20.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  64127225629 

โครงการ  จางซอมแซมรถบรรทกุนํ้าหกลอ ทะเบียน 80-5431 อต  

งบประมาณ   30,040  บาท 

ราคากลาง   30,040  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

153030042691 สิทธิพงษการชาง 30,040.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 1530300042691 สิทธิพงษการชาง 641214181996 CNTR-
00051/2565 

14 ธันวาคม 
2564 

30,040.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  64127332706 

โครงการ  จางตัดหญาในเขตเทสบาลตําบลทาปลา   

งบประมาณ   36,000  บาท 

ราคากลาง   36,000  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1530300034117 นายอํานาจ  โนชัย 36,000.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 1530300034117 นายอํานาจ  โนชัย 641214269153 CNTR-
00054/2565 

20 ธันวาคม 
2564 

36,000.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  64127372649 

โครงการ  จางซอมแซมรถบรรทกุนํ้าสบิลอ ทะเบียน บน 2850   

งบประมาณ   12,714.28  บาท 

ราคากลาง   12,714.28  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0535538000015 บริษัท อีซซูุ อุตรดิตถ ฮกอันต๊ึง จํากัด 12,714.28.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0535538000015 บริษัท อีซซูุ อุตรดิตถ 
ฮกอันต๊ึง จํากัด 

641214303132 CNTR-
00058/2565 

22 ธันวาคม 
2564 

12,714.28.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  65017016026 

โครงการ  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรยีนทาปลาอณุสรณ 1 ประจําเดือน มกราคม 2565   

งบประมาณ   92,588.80  บาท 

ราคากลาง   92,588.80  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0505547003978 บริษัท โกลดมลิค จํากัด 92,588.80.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0505547003978 บริษัท โกลดมลิค 
จํากัด 

650114011793 CNTR-
00066/2565 

30 ธันวาคม 
2564 

92,588.80.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  65017012638 

โครงการ  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนศูนยพฒันาเด็กเลก็เทศบาลตําบลทาปลา ประจําเดือน มกราคม 2565   

งบประมาณ   6,725.20  บาท 

ราคากลาง   6,725.20  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0505547003978 บริษัท โกลดมลิค จํากัด 6,725.20.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0505547003978 บริษัท โกลดมลิค 
จํากัด 

650114009322 CNTR-
00065/2565 

30 ธันวาคม 
2564 

6,725.20.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  65017129694 

โครงการ  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนศูนยพฒันาเด็กเลก็เทศบาลตําบลทาปลา ประจําเดือน มกราคม 2565   

งบประมาณ   31,080 บาท 

ราคากลาง   31,080  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1530300040541 นายสมพร  ธิอินทร 31,080.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 1530300040541 นายสมพร  ธิอินทร 650114105436 CNTR-
00068/2565 

11 มกราคม 
2565 

31,080.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  65017126324 

โครงการ  จัดซื้อยางนอกรถตู หมายเลขทะเบยีน นข 938 อต 

งบประมาณ   7,600 บาท 

ราคากลาง   7,600  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

3530300145241 นางสาวรุงทิวา  บัวยศ 7,600.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 3530300145241 นางสาวรุงทิวา บัวยศ 650114100430 CNTR-
00067/2565 

11 มกราคม 
2565 

7,600.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ 650172268174 

โครงการ  จางซอมแซมรถบรรทกุ (รถกระเชา) หมายเลขทะเบียน 81-0865  อุตรดิตถ 

งบประมาณ   14,819.50 บาท 

ราคากลาง   14,819.50  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0533536000318 หางหุนสวนจํากัด ยศสรลั แมชชีนเนอรรี่ แอนด  
ทรานสปอรต 

14,819.50.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0533536000318 หจก.ยศสรัล แมชชีน
เนอรรี่ แอนด  
ทรานสปอรต 

650114219120 CNTR-
0007/2565 

18 มกราคม 
2565 

14,819.50.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ 64107323798 

โครงการ  จางดําเนินการโครงการปรบัปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสิน  

งบประมาณ   7,300 บาท 

ราคากลาง     7,300  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1530300073112 นางสาววันสิริ  สปุนะ 7,300.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 1530300073112 นางสาววันสิริ  สปุนะ 650114273284 CNTR-
00028/2565 

28 ตุลาคม 
2565 

7,300.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  0505547003978 

โครงการ   จัดซื้ออาหาเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนศูนยพฒันาเด็กเลก็เทศบาลตําบลทาปลา ประจําเดือน กุมภาพันธ 2565  

งบประมาณ   6,388.94  บาท 

ราคากลาง     6,388.94  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0505547003978 บริษัท โกลดมลิค จํากัด 6,388.94.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 05055470203978 บริษัท โกลดมลิค 
จํากัด 

650214002541 CNTR-
00086/2565 

28 มกราคม 
2565 

6,388.94.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  0505547003978 

โครงการ   จัดซื้ออาหาเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนทาปลาอนุสรณ 1 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2565  

งบประมาณ   87,959.36  บาท 

ราคากลาง     87,959.36  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0505547003978 บริษัท โกลดมลิค จํากัด 87,959.36.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 05055470203978 บริษัท โกลดมลิค 
จํากัด 

650214001592 CNTR-
00085/2565 

28 มกราคม 
2565 

87,959.36.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  65027048721 

โครงการ   จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  

งบประมาณ   16,080  บาท 

ราคากลาง     16,080  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

3530300238452 รานทาปลาคอมพิวเตอร 16,080.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 3530300238452 รานทาปลา
คอมพิวเตอร 

650214039659 CNTR-
00091/2565 

2 กุมภาพันธ 
2565 

16,080.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  65027051337 

โครงการ   จางซอมเครื่องคอมพิวเตอร หมายเลขครุภัณฑ 416-55-0045  

งบประมาณ   9,000  บาท 

ราคากลาง     9,000  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

3530300238452 รานทาปลาคอมพิวเตอร 9,000.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 3530300238452 รานทาปลา
คอมพิวเตอร 

650214041733 CNTR-
00093/2565 

2 กุมภาพันธ 
2565 

9,000.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ 65027002600 

โครงการ   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกบัเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตําบลทาปลา (เดือน กุมภาพันธ)  

งบประมาณ   6,388.94  บาท 

ราคากลาง     6,388.94  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0505547003978 บริษัท โกลดมลิค จํากัด 6,388.94.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0505547003978 บริษัท โกลดมลิค 
จํากัด 

650214002541 CNTR-
00086/2565 

28 มกราคม 
2565 

6,388.94.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ   65027319406 

โครงการ    จัดจางเหมาฝงกลบบอขยะ  

งบประมาณ   93,500  บาท 

ราคากลาง     93,500  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1530300047570 วัชรินทร  ขําทอง 93,500.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 1530300047570 วัชรินทร  ขําทอง 650214280977 CNTR-
00100/2565 

18 กุมภาพันธ
2565 

93,500.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ   65027406748 

โครงการ    จัดซื้อรถบรรทุกนํ้าหกลอ หมายเลขทะเบียน 80-5431 อต  และรถยนตตรวจการณ หมายเลขทะเบียน บจ 32 อต  

งบประมาณ   10,379  บาท 

ราคากลาง     10,379  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

3539900299884 เทพนิมิตรแบตเตอรี ่ 10,379.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 3539900299884 เทพนิมิตรแบตเตอรี ่ 650214332022 CNTR-
00103/2565 

23 กุมภาพันธ
2565 

10,379.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ   65037030895 

โครงการ    จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  (กองคลงั)  

งบประมาณ   69,985  บาท 

ราคากลาง     69,985  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0533545000082 หางหุนสวนจํากัด คลงัเครื่องเขียนอภิญญา 69,985.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0533545000082 หจก.คลังเครื่องเขียน 
อภิญญา 

650314028625 CNTR-
00112/2565 

1 มีนาคม 
2565 

69,985.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ   65037004259 

โครงการ    จัดซื้ออาหารเสริม ผนม) ใหกบัเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตําบลทาปลา  

งบประมาณ   16,476  บาท 

ราคากลาง     16,476  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0505547003978 บริษัท โกลดมลิค จํากัด 16,476.74.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0505547003978 บริษัท โกลดมลิค 
จํากัด 

650314012087 CNTR-
00110/2565 

28 กุมภาพันธ
2565 

16,476.74.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ   65037012875 

โครงการ    จัดซื้ออาหารเสริม ผนม) ใหกบัเด็กนักเรียนโรงเรียนทาปลาอนุสรณ 1  

งบประมาณ   226,842.56  บาท 

ราคากลาง     22,842.56  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0505547003978 บริษัท โกลดมลิค จํากัด 226,842.56.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0505547003978 บริษัท โกลดมลิค 
จํากัด 

650314015313 CNTR-
00109/2565 

28 กุมภาพันธ
2565 

226,842.56.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ   65037030895 

โครงการ    จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลทาปลา  

งบประมาณ   69,985  บาท 

ราคากลาง     69,985  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0994000481080 หางหุนสวนจํากัด คลงัเครื่องเขียนอภิญญา 69,985.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0994000481080 หางหุนสวนจํากัด คลงั
เครื่องเขียนอภิญญา 

650314028625 CNTR-
00112/2565 

1 มีนาคม 
2565 

69,985.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ   65037087217 

โครงการ    จัดซื้อวัสดุไฟฟา  (กองชาง)  

งบประมาณ   26,800  บาท 

ราคากลาง     26,800  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0533538000102 หางหุนสวนจํากัด อุตรดิตถการไฟฟา 26,800.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0533538000102 หางหุนสวนจํากัด 
อุตรดิตถการไฟฟา 

650314087544 CNTR-
00114/2565 

4 มีนาคม 
2565 

26,800.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  65037174946 

โครงการ    จางซอมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบยีน 81-0865 อุตรดิตถ 

งบประมาณ   5,082.50  บาท 

ราคากลาง     5,082.50  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0533536000318 หางหุนสวนจํากัด ยศสรลั แมชชีนเนอรี่ แอนด ทรานสปอรต 5,082.50.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0533536000318 หางหุนสวนจํากัด 
ยศสรลั แมชชีนเนอรี ่
แอนด ทรานสปอรต 

650314144336 CNTR-
00120/2565 

9 มีนาคม 
2565 

5,082.50.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  65037177536 

โครงการ    จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาพรอมอปุกรณการฉีด และยาฆาพยาธิภายนอก (กองสาธารณสุขฯ) 

งบประมาณ   31,000  บาท 

ราคากลาง     31,000  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1539900734657 อภิชญา 31,000.- 

3100904757637 รพีพรรณแยมย้ิม 33,600.- 

3640900462981 โอเอ็น เคมิคอล 34,500.- 

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 1539900734657 อภิชญา 650314151547 CNTR-
00117/2565 

9 มีนาคม 
2565 

31,000.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  65037322697 

โครงการ    จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (กองการศึกษา) 

งบประมาณ   5,834  บาท 

ราคากลาง     5,834  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

0533545000082 หางหุนสวนจํากัด คลงัเครื่องเขียนอภิญญา 5,834.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 0533545000082 หางหุนสวนจํากัด คลงั
เครื่องเขียนอภิญญา 

650314265287 CNTR-
00125/2565 

16 มีนาคม 
2565 

5,834.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  65037322697 

โครงการ    จัดซื้อถุงยังชีพ เพื่อชวยเหลือผูกักกันและผูติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในการปองกันและควบคุมโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

งบประมาณ   12,600  บาท 

ราคากลาง     12,600  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

5303003893373 นางเภา สมคํา 12,600.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 5303003893373 นางเภา สมคํา 650314256763 CNTR-
00127/2565 

16 มีนาคม 
2565 

12,600.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 



สํานักงานเทศบาลตําบลทาปลา 

เลขท่ีโครงการ  65037414880 

โครงการ     ขุดลอกคลองระบายนํ้า ปากคลองกวาง 2.00 เมตร ทองกวาง 1 เมตร ยาว 100 เมตร เฉลี่ยลกึ 1.00-2.60 เมตร 

งบประมาณ   29,200  บาท 

ราคากลาง     29,200  บาท 

 

รายชื่อผูเสนอราคา มีดังน้ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร รายช่ือผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ 

1530300045518 นางณัฐปภัสร  เถ่ือนเอี่ยม 29,200.- 

   

 

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก  ไดแก 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน
ผูเสียภาษีอากร 

ช่ือผูขาย เลขคุมสัญญาใน
ระบบ E-GP 

เลขทีส่ัญญา/ใบสั่ง
ซื้อ 

วันที่ทําสัญญา/
ใบสั่งช้ือ 

จํานวนเงิน สถานะ
สัญญา 

เหตุผลที่คัดเลอืก 

1 1530300045518 นางณัฐปภัสร  เถ่ือน
เอี่ยม 

650314401777 CNTR-
00136/2565 

29 มีนาคม 
2565 

29,200.- เบิกจาย
เรียบรอย
แลว 

มีคุณสมบัติ
ถูกตองครบถวน
และเสนอราคา
ตํ่าสุดภายใน
วงเงินงบประมาณ 

 

 


