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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บจก.แสงระพี 65/2565 14/2/2565 3,745.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,000.-    บาท
ราคากลาง                    3,745.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บจก.แสงระพี 4,000.-  บาท

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืไสก้รองเครอืงกรองนําตูทํ้านํารอ้น-เย็น 2 หัวกอ๊ก รุน่ WP-210 MN
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บจก.แสงระพี 66/2565 14/2/2565 2,140.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

งบประมาณ                   2,500.-    บาท

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

ราคากลาง                    2,140.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บจก.แสงระพี 2,500.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษา โฆษณา 56/2565 4/2/2565 2,080.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   2,000.-    บาท
ราคากลาง                    1,728.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

ราคาทเีสนอ
หจก.แพรกษา โฆษณา 2,000.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

รายชอืผูเ้สนอราคา

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งจัดทําป้ายประชาสมัพันธไ์วนลิโครงไมพ้รอ้มตดิตงั จํานวน 1 ป้าย ตามแบบททีม.แพรกษา
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษา โฆษณา 57/2565 8/2/2565 864.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

งบประมาณ                   1,000.-    บาท

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    864.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
หจก.แพรกษา โฆษณา 1,000.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย



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

จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    4,910.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
โปรเกรส 5,000.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                 จา้งซอ่มรถยนตส์ว่นกลางหมายเลขทะเบยีน กจ 7047 สป. จํานวน 1 คัน
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บญุเอก กลการ 62/2565 15/2/2565 2,728.50  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

ลําดบั สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

งบประมาณ                   3,000.-    บาท
ราคากลาง                    2,728.50    บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บญุเอก กลการ 3,000.-  บาท

ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ


