
1
2 เลขทโีครงการ                           -
3
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บญุเอก กลการ 193/2564 29/7/2564 3,210.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืกลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

ชอืโครงการ                  จัดซอืแบตเตอร ีจํานวน 1 ลกู ของรถยนตห์มายเลข กฉ 2092
งบประมาณ                   3,500.-    บาท
ราคากลาง                    3,210.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บญุเอก กลการ 3,500.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                      จา้งทําตรายาง จํานวน 11 รายการ
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 123/2564 6/7/2564 2,557.30  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                         เทศบาลเมอืงแพรกษา

ราคากลาง                        2,557.30.-  บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 3,000.-  บาท

ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

งบประมาณ                       3,000.-  บาท

ลําดบั



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                      จา้งเหมาซอ่มแซมถังคัดแยกขยะอนัตราย
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 ดับเบลิเอ แอนด ์ดับเบลิเอ อนิด ีลอฟท ์สไตล์ 122/2564 5/7/2564 3,000.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                        3,000.-  บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

ราคาทเีสนอ
ดับเบลิเอ แอนด ์ดับเบลิเอ อนิด ีลอฟท ์สไตล์ 5,000.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

รายชอืผูเ้สนอราคา

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                         เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                       5,000.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                     จา้งซอ่มและเปลยีนอะไหลเ่ครอืงคดิเลขไฟฟ้า ยหีอ้โอลมิเปีย รหัส 415-47-0005
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.นววัฒนากจิ 126/2564 7/7/2564 1,050.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                        เทศบาลเมอืงแพรกษา

ราคากลาง                       1,050.-  บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
หจก.นววัฒนากจิ 1,200.-  บาท

งบประมาณ                      1,200.-  บาท



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.นววัฒนากจิ 127/2564 8/7/2564 1,900.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

หน่วยงาน                        เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                      2,000.-  บาท
ราคากลาง                       1,900.-  บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคาทเีสนอ
หจก.นววัฒนากจิ 2,000.-  บาท

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                     จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมรถกูช้พี หมายเลขทะเบยีน กฉ 4406
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 อูส่ามารถเชอรว์สิ 129/2564 13/7/2564 4,280.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                        เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                      4,500.-  บาท
ราคากลาง                       4,280.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
อูส่ามารถเชอรว์สิ 4,500.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                     จา้งซอ่มแซมเกา้อ ีจํานวน 15 ตัว
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.บํารงุทรัพยเ์จรญิเลธเทอร์ 132/2564 20/7/2564 3,156.50  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                        เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                      5,000.-  บาท
ราคากลาง                       3,156.50  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
หจก.บํารงุทรัพยเ์จรญิเลธเทอร์ 5,000.-  บาท


