
1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืวัสดเุครอืงเขยีนและอปุกรณ์ในการฝึกอบรม จํานวน 4 รายการ โครงการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนัุขบา้
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 37/2565 4/1/2565 2,653.60  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   3,000.-    บาท
ราคากลาง                    2,653.60    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 3,000.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืวัสดอุบรม จํานวน 4 รายการ โครงการสง่เสรมิอนุรักษ์ฟืนฟทูรัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มฯ
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 38/2565 4/1/2565 3,798.50  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,000.-    บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    3,798.50    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 4,000.-  บาท



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 โปรเกรส 48/2565 12/1/2565 2,080.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   2,500.-    บาท
ราคากลาง                    2,080.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคาทเีสนอ
โปรเกรส 2,500.-  บาท



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 โปรเกรส 49/2565 12/1/2565 2,100.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   2,500.-    บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    2,100.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
โปรเกรส 2,500.-  บาท



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 55/2565 24/1/2565 1,979.50  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   2,000.-    บาท
ราคากลาง                    1,979.50    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคาทเีสนอ
รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 2,000.-  บาท



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 โปรเกรส 56/2565 25/1/2565 4,910.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   5,000.-    บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    4,910.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
โปรเกรส 5,000.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดจา้งทําป้ายไวนลิพรอ้มโครงไม ้จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบททีม.แพรกษากําหนด)คก.ป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนัุขบา้
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษาโฆษณา 45/2565 4/1/2565 3,500.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคาทเีสนอ
หจก.แพรกษาโฆษณา 3,500.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

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

รายชอืผูเ้สนอราคา



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดจา้งทําป้ายประชาสมัพันธไ์วนลิองิคเ์จ็ท จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบททีม.แพรกษากําหนด)คก.สง่เสรมิอนุรักษ์ฟืนฟทูรัพยากรธรรมชาตฯิ
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษาโฆษณา 46/2565 4/1/2565 1,200.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   1,500.-    บาท
ราคากลาง                    1,200.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
หจก.แพรกษาโฆษณา 1,500.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดจา้งทําตรายาง
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 ปกรณ์สเตชนัเนอรี 47/2565 4/1/2565 3,327.70  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    3,327.70    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
ปกรณ์สเตชนัเนอรี 3,500.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   3,500.-    บาท



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 53/2565 18/1/2565 2,065.10  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   2,500.-    บาท
ราคากลาง                    2,065.10    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 2,500.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งจัดทําป้ายประชาสมัพันธไ์วนลิองิคเ์จ็ทพรอ้มโครงไมข้าตงัสามเหลยีม จํานวน 1 ป้าย
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษาโฆษณา 54/2565 25/1/2565 3,500.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,000.-    บาท

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    3,500.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
หจก.แพรกษาโฆษณา 2,500.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 53/2565 18/1/2565 2,065.10  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   2,500.-    บาท
ราคากลาง                    2,065.10    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 2,500.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งจัดทําป้ายประชาสมัพันธไ์วนลิองิคเ์จ็ทพรอ้มโครงไมข้าตงัสามเหลยีม จํานวน 1 ป้าย
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษาโฆษณา 54/2565 25/1/2565 3,500.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    3,500.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
หจก.แพรกษาโฆษณา 2,500.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,000.-    บาท


