
1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จัดซอืวัสด ุ4 รายการ โครงการโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 35/2565 27/12/2564 4,948.75  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   5,000.-    บาท
ราคากลาง                    4,948.75    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
รา้นปกรณ์สเตชนัเนอรี 5,000.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งเหมาบรกิารซอ่มรถจักรยานยนต ์ทะเบยีน 1 กข 7995
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 ชชูาต ิมอเตอรไ์ซต์ 30/2565 8/12/2564 4,740.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,800.-    บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    4,740.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
ชชูาต ิมอเตอรไ์ซต์ 4,800.-  บาท



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บจก.คอนแทงคเตอรช์อ็ป 31/2565 8/12/2564 2,990.65  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   3,000.-    บาท
ราคากลาง                    2,990.65    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคาทเีสนอ
บจก.คอนแทงคเตอรช์อ็ป 3,000.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งเปลยีนถา่ยนํามันเครอืงรถกระบะยหีอ้ FORO ทะเบยีน กต 7167
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บจก.สมทุรปิโตรเลยีมไทย 32/2565 8/12/2564 3,873.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   4,000.-    บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    3,873.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บจก.สมทุรปิโตรเลยีมไทย 4,000.-  บาท



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษาโฆษณา 34/2565 13/12/2564 2,432.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   2,500.-    บาท
ราคากลาง                    2,432.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคาทเีสนอ
หจก.แพรกษาโฆษณา 2,500.-  บาท



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

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษาโฆษณา 36/2565 15/12/2564 1,728.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   2,000.-    บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    1,728.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
หจก.แพรกษาโฆษณา 2,000.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งเหมาทําป้ายไวนลิองิคเ์จ็ท จํานวน 1 รายการ โครงการสง่เสรมิคณุธรรมครแูละบคุลากรทางการศกึษา
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 หจก.แพรกษาโฆษณา 37/2565 20/12/2564 270.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   270.-    บาท
ราคากลาง                    270.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา

สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคาทเีสนอ
หจก.แพรกษาโฆษณา 270.-  บาท



1
2 เลขทโีครงการ                           -
3 ชอืโครงการ                  จา้งเหมาบรกิารเปลยีนถา่ยนํามันเครอืงและรายการอนืๆของรถยนตห์มายเลขทะเบยีน บท 4946 สป.
4
5
6

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากร

ผูท้ไีดร้บัคดัเลอืก ไดแ้ก่
เลขประจาํตวั เลขคมุสญัญา เลขทสีญัญา/ วนัททีาํสญัญา/

ผูเ้สยีภาษอีากร ในระบบ e-GP ใบสงัซอื ใบสงัซอื
1 บจก.สมทุรปิโตรเลยีมไทย 40/2565 27/12/2564 3,015.-  บาท เป็นผูม้คีณุสมบัตแิละขอ้เสนอทาง

เทคนคิถกูตอ้งครบถว้นผา่นเกณฑ์
คณุภาพและเป็นผูเ้สนอราคาตําสดุ

ขอ้มลูสาระสาํคญัในสญัญา

หน่วยงาน                     เทศบาลเมอืงแพรกษา

งบประมาณ                   3,200.-    บาท

ลําดบั ชอืผูข้าย จาํนวนเงนิ สถานะสญัญา เหตผุลทคีดัเลอืก

ราคากลาง                    3,015.-    บาท
รายชอืผูเ้สนอราคา มดีังนี

รายชอืผูเ้สนอราคา ราคาทเีสนอ
บจก.สมทุรปิโตรเลยีมไทย 3,200.-  บาท


