
1
2 เลขทโีครงการ                           -
3
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 241/2564 3/9/2564 4,173.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 4,500.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

ชอืโครงการ                  จัดซอืปลกัไฟ Toshino 5 ชอ่ง เมตร
งบประมาณ                   4,500.-    บาท
ราคากลาง                    4,173.-    บาท

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืชดุโปรแกรมระบบปฏบิัตกิารสําหรับเครอืงคอมพวิเตอร ์จํานวน 1 ชดุ
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.นววัฒนากจิ 260/2564 14/9/2564 3,780.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   3,780.-    บาท
ราคากลาง                    3,780.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
หจก.นววัฒนากจิ 3,780.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                      จา้งซอ่มแซมและเปลยีนอะไหลพ่รนิเตอร์
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.นววัฒนากจิ 155/2564 3/9/2564 3,200.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                        3,200.-  บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
หจก.นววัฒนากจิ 3,500.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

งบประมาณ                       3,500.-  บาท

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                         เทศบาลเมอืงแพรกษา



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                      จา้งทําป้ายไวนลิ จํานวน 1 รายการ โครงการจัดทําสอืประชาสมัพันธ์
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษา โฆษณา 164/2564 7/9/2564 275.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

รายชอืผูเ้สนอราคา

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

หน่วยงาน                         เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                       275.-  บาท
ราคากลาง                        275.-  บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

ราคาทเีสนอ
หจก.แพรกษา โฆษณา 275.-  บาท

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                     จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมรถยนต ์ทะเบยีน กจ 7049
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 อูส่ามารถเซอรว์สิ 165/2564 9/9/2564 4,772.20.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                       4,772.20  บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
อูส่ามารถเซอรว์สิ 5,000.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                        เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                      5,000.-  บาท



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษา โฆษณา 167/2564 10/9/2564 1,196.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

รายชอืผูเ้สนอราคา

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

หน่วยงาน                        เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                      1,200.-  บาท
ราคากลาง                       1,296  บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

ราคาทเีสนอ
หจก.แพรกษา โฆษณา 1,296.-  บาท

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                     จา้งเหมาบรกิารสบูสงิปฏกิลู จํานวน 3 บอ่
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 ประชมุ ยมนา 169/2564 15/9/2564 4,800.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                       4,800.-  บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
ประชมุ ยมนา 5,000.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                        เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                      5,000.-  บาท


