
1
2 เลขทโีครงการ                           -
3
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บญุเอก กลการ 206/2564 16/8/2564 2,675.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

ชอืโครงการ                  จัดซอืแบตเตอร ีจํานวน 1 ลกู ของรถยนตห์มายเลข กจ 7048
งบประมาณ                   3,000.-    บาท
ราคากลาง                    2,675.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บญุเอก กลการ 3,000.-  บาท

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 ส.สหยนต์ 209/2564 20/8/2564 3,540.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

งบประมาณ                       4,000.-  บาท

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                         เทศบาลเมอืงแพรกษา

ราคากลาง                        3,540.-  บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
ส.สหยนต์ 3,000.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                      จา้งซอ่มเครอืงคอมพวิเตอร ์จํานวน 1 เครอืง รหัส 416-62-0126/2
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.นววัฒนากจิ 140/2564 18/8/2564 3,500.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                         เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                       4,000.-  บาท
ราคากลาง                        3,500.-  บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

ราคาทเีสนอ
หจก.นววัฒนากจิ 4,000.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

รายชอืผูเ้สนอราคา

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                     จา้งทําป้ายประชาสมัพันธส์อืการเรยีนรู ้จํานวน 57 ป้าย โครงการจัดทําสอืประชาสมัพันธ์
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษาโฆษณา 144/2564 24/8/2564 3,600.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

งบประมาณ                      3,600.-  บาท

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                        เทศบาลเมอืงแพรกษา

ราคากลาง                       3,600.-  บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
หจก.แพรกษาโฆษณา 3,600.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                     จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมรถบรรทกุขยะ หมายเลขทะเบยีน 83-2122 สป. จํานวน 1 คัน
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 อูส่ามารถเซอรว์สิ 145/2564 24/8/2564 1,123.50  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                        เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                      1,200.-  บาท
ราคากลาง                       1,123.50  บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

ราคาทเีสนอ
อูส่ามารถเซอรว์สิ 1,200.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

รายชอืผูเ้สนอราคา

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                     จา้งเหมาบรกิารเตน๊เชา่ 1 หลัง
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 รา้นเดน่ชยัซพัพลาย 150/2564 31/8/2564 3,500.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

งบประมาณ                      3,500.-  บาท

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                        เทศบาลเมอืงแพรกษา

ราคากลาง                       3,500.-  บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
รา้นเดน่ชยัซพัพลาย 3,500.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก


