
1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืแบตเตอร ีจํานวน 1 ลกู ของรถจักรยานยนตท์ะเบยีน กจ 7050
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บญุเอก กลการ 2/2565 2/11/2564 2,675.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บญุเอก กลการ 3,000.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   3,000.-    บาท
ราคากลาง                    2,675.-    บาท

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืแบตเตอรจํีานวน 1 ลกู ของรถบรรทกุขยะทะเบยีน 83-6341
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บญุเอก กลการ 3/2565 3/11/2564 2,675.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    2,675.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บญุเอก กลการ 2,700.-  บาท

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   2,700.-    บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืแบตเตอร ีจํานวน 1 ลกู ของรถจักรยานยนตท์ะเบยีน กนค 58
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 (รุง่) ชชูาตมิอเตอรไ์ซต์ 5/2565 12/11/2564 450.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

งบประมาณ                   500.-    บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

ราคากลาง                    450.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

(รุง่) ชชูาตมิอเตอรไ์ซต์ 500.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืวัสดสํุานักงาน จํานวน 8 รายการ
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 8/2565 18/11/2564 2,535.90  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   3,000.-    บาท
ราคากลาง                    2,535.90    บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 3,000.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืไสก้รองนําของตูก้รองนําจํานวน 2 เครอืง
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บจก.แสงระพี 9/2565 18/12/2564 4,280.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

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

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บจก.แสงระพี 4,500.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บจก.แสงระพี 12/2565 18/12/2564 3,745.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

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

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ

รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

บจก.แสงระพี 4,000.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืแบตเตอร ีจํานวน 1 ลกู ของรถยนต ์ทะเบยีน กต 6187
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บญุเอก กลการ 14/2565 19/12/2564 3,210.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ราคากลาง                    3,210.-    บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บญุเอก กลการ 3,500.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   3,500.-    บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

เหตผุลทคีดัเลอืก



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืถงุมอืผา้อยา่งหนา จํานวน 10 โหล
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 รา้นโปรเกรส 16/2565 24/12/2564 3,600.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,000.-    บาท
ราคากลาง                    3,600.-    บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
รา้นโปรเกรส 4,000.-  บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งเหมาบรกิารเปลยีนถา่ยนํามันเครอืงและรายการอนืๆของรถยนตท์ะเบยีน กต 7780
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บจก.สมทุรปิโตรเลยีม 9/2565 5/12/2564 4,410.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,500.-    บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี
ราคากลาง                    4,410.-    บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บจก.สมทุรปิโตรเลยีม 4,500.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งเหมาบรกิารเปลยีนถา่ยนํามันเครอืงและรายการอนืๆของรถยนตท์ะเบยีน กต 6187
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บจก.สมทุรปิโตรเลยีม 11/2565 8/12/2564 4,045.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,500.-    บาท
ราคากลาง                    4,045.-    บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บจก.สมทุรปิโตรเลยีม 4,500.-  บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งเหมาบรกิารซอ่มแซมรถจักรยานยนต ์จํานวน 2 คัน
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 (รุง่) ชชูาตมิอเตอรไ์ซต์ 13/2565 12/12/2564 1,250.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   1,300.-    บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี
ราคากลาง                    1,250.-    บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
(รุง่) ชชูาตมิอเตอรไ์ซต์ 1,300.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งเหมาบรกิารเปลยีนถา่ยนํามันเครอืงและรายการอนืๆของรถยนตส์ว่นกลางหมายเลขทะเบยีน กต 6348 สป.
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บจก.สมทุรปิโตรเลยีม 14/2565 15/12/2564 3,845.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,000.-    บาท
ราคากลาง                    3,845.-    บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บจก.สมทุรปิโตรเลยีม 4,000.-  บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษา โฆษณา 17/2565 19/12/2564 3,845.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   3,500.-    บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี
ราคากลาง                    3,845.-    บาท

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
หจก.แพรกษา โฆษณา 3,500.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งเหมาเปลยีนถา่ยนํามันเครอืงและรายการอนืๆของรถยนตท์ะเบยีน กจ 7051
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บจก.สมทุรปิโตรเลยีม 22/2565 23/12/2564 4,345.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,500.-    บาท
ราคากลาง                    4,345.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บจก.สมทุรปิโตรเลยีม 3,500.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งเหมาบรกิารเปลยีนถา่ยนํามันเครอืงและรายการอนืๆของรถตู ้นค 8075
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บจก.สมทุรปิโตรเลยีม 23/2565 24/12/2564 4,385.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    4,385.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บจก.สมทุรปิโตรเลยีม 4,500.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,500.-    บาท



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษา โฆษณา 25/2565 26/12/2564 1,728.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

หจก.แพรกษา โฆษณา 2,000.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

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

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ


