
1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืบันไดอลมูเินียมทรง A 5 ขนั จํานวน 2 อนั
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 พ.ีอาร ์ซพัพลาย 74/2565 3/3/2565 5,000.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
พ.ีอาร ์ซพัพลาย 5,000.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   5,000.-    บาท
ราคากลาง                    5,000.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืแบตเตอร ีจํานวน 1 ลกู ของรถยนต ์หมายเลขทะเบยีน กจ 7051
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บญุเอก กลการ 77/2565 4/3/2565 2,675.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    2,675.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บญุเอก กลการ 3,000.-  บาท

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   3,000.-    บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืครภัุณฑสํ์านักงาน
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.ปากนํา เฟอรน์เิจอร์ 79/2565 9/3/2565 3,700.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคาทเีสนอ
หจก.ปากนํา เฟอรน์เิจอร์ 3,700.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   3,700.-    บาท
ราคากลาง                    3,700.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืวัสดคุอมพวิเตอร ์จํานวน 1 รายการ
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.นววัฒนากจิ 89/2565 21/3/2565 4,200.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    4,200.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
หจก.นววัฒนากจิ 4,500.-  บาท

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,500.-    บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                 จัดซอืตน้ไมแ้ละวัสดอุปุกรณ์สําหรับจัดสวน จํานวน 10 รายการ
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 รา้นนอ้งหนูการเ์ดนท์ 90/2565 23/3/2565 4,995.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคาทเีสนอ
รา้นนอ้งหนูการเ์ดนท์ 5,000.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   5,000.-    บาท
ราคากลาง                    4,995.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืรางปลักไฟ 5 ชอ่ง จํานวน 6 อนั
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 92/2565 23/2/2565 4,815.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    4,815.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 5,000.-  บาท

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   5,000.-    บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืเครอืงเคลอืบเอกสาร จํานวน 1 เครอืง
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บจก.ร็อคพคี 105/2565 28/3/2565 4,815.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคาทเีสนอ
บจก.ร็อคพคี 5,000.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   5,000.-    บาท
ราคากลาง                    4,815.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดจา้งทําป้ายไวนลิองิคเ์จ็ท 10 ป้าย คก.สถานศกึษาพอเพยีง
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษาโฆษณา 71/2565 8/3/2565 3,125.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    3,125.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
หจก.แพรกษาโฆษณา 3,125.-  บาท

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   3,125.-    บาท


