
1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืวัสดปุระกอบอาหารแหง้ ระหวา่งวันท ี17-31 พ.ค.65
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บ.เกา้เกา้ สะดวกซอื 124/2565 11/5/2565 1,523.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   1,523.-    บาท
ราคากลาง                    1,523.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บ.เกา้เกา้ สะดวกซอื 1,523.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืแกส๊หงุตม้ จํานวน 3 ถัง
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 ภรูแิกส๊ 125/2565 11/5/2565 1,095.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   1,200.-    บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    1,095.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
ภรูแิกส๊ 1,200.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืวัสดอุปุกรณ์สาธติการทําตระกรา้พลาสตกิจากกระป๋องเครอืงดมืฯ จํานวน 9 รายการ
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 รา้นเพชรด.ีด.ี กอ่สรา้ง 129/2565 18/5/2565 3,200.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   3,200.-    บาท
ราคากลาง                    3,200.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคาทเีสนอ
รา้นเพชรด.ีด.ี กอ่สรา้ง 3,200.-  บาท



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 135/2565 19/5/2565 3,745.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,000.-    บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    3,745.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บจก.แสงระพี 4,000.-  บาท



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บจก.แสงระพี 136/2565 19/5/2565 2,140.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   2,500.-    บาท
ราคากลาง                    2,140.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคาทเีสนอ
บจก.แสงระพี 2,500.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืหญา้สนามสําหรับตกแตง่พระเจดยีท์ราย โครงการประเพณีกอ่พระเจดยีท์ราย
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 พ.ีอาร ์ซพัพลาย 137/2565 26/5/2565 960.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   1,000.-    บาท
ราคากลาง                    960.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
พ.ีอาร ์ซพัพลาย 1,000.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืนําดมื จํานวน 20 กลอ่ง โครงการประเพณีกอ่พระเจดยีท์ราย
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บา้นนํานนท์ 138/2565 26/5/2565 1,600.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   1,600.-    บาท
ราคากลาง                    1,600.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บา้นนํานนท์ 1,600.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืวัสดปุระกอบอาหารกลางวัน (อาหารแหง้) 1-30 ม.ิย.65
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บ.เกา้เกา้ สะดวกซอื 141/2565 30/5/2565 2,358.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

เหตผุลทคีดัเลอืก

บ.เกา้เกา้ สะดวกซอื 2,358.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   2,358.-    บาท
ราคากลาง                    2,358.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษาโฆษณา 89/2565 5/5/2565 1,728.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

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

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
หจก.แพรกษาโฆษณา 2,000.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งซอ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะแบบ LED จํานวน 3 รายการ
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บจก.ซวีคิ มเีดยี 97/2565 10/5/2565 4,146.25  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    4,146.25    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บจก.ซวีคิ มเีดยี 4,200.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,200.-    บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งเชา่เต็นทพ์รอ้มตดิตงั จํานวน 3 หลัง
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 เดน่ชยั ซพัพลาย 101/2565 24/5/2565 3,000.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

เดน่ชยั ซพัพลาย 3,000.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

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

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งเหมาทําป้ายประชาสมัพันธจํ์านวน 2 รายการ โครงการประเพณีกอ่พระเจดยีท์ราย
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษา โฆษณา 102/2565 27/5/2565 1,300.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   1,300.-    บาท
ราคากลาง                    1,300.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
หจก.แพรกษา โฆษณา 1,300.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 รา้นรุง่ชชูาตมิอเตอรไ์ซต์ 103/2565 27/5/2565 3,280.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

รา้นรุง่ชชูาตมิอเตอรไ์ซต์ 4,000.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,000.-    บาท
ราคากลาง                    3,280.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งซอ่มแซมรถบรรทกุขยะ หมายเลขทะเบยีน 84-2048 จํานวน 1 คัน
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 อูส่ามารถเซอรว์สิ 105/2565 30/5/2565 3,317.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

เหตผุลทคีดัเลอืก

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,000.-    บาท
ราคากลาง                    3,317.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
อูส่ามารถเซอรว์สิ 4,000.-  บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา


