
il : y n r n iy gt": I n dr :: n :**ri':,:
J*&*y
tTo..1 :'ru{'lufi ?Uzuan1T{qcia{fr41t

$

900?r*9d
f]'lljftfl'11,{T1U 0',ltjt0'l{3J?{ t{fi?aft:uq:

Fl"l:.ttJTsnlfiFx'ltufi::Lln't:{aryntir':ar: rtarriryunt#daqa{r?et'r:rfiu?fi'rl,{nn'lrfre'lTrr;x
q&*y'd.

n'::{'n8o{rr{rt?asud'lu.:'ru:rtn1: lflu{alnd'i?fi1sfifr'o{{'r}l{lrfiJ:cr'rsua:?qS16' a1}JxIlst?"r 6iid)
1 v 8v , &

tt14{?r:s:'ttlj{ufiJ#itlfl ilfi ?'l{*'}: w.fi .iedl*o uu

,**ururlrun{trirt ttctlsil'rfirftsuy{d:'}udrualrJaia{offnd'l?ar:nr:#erfi'a{'n{Tr

il:sqirtfiau qaln$ *yrQfia*'rr;Lr bdbd {tuunr:{'ri;fi'a6'n{'rr uBory'16':-unr:frnrfian *nu

a r : r eir rYry r o r d'q ryT v,t o da o, n a r rfl urn rir fi o fl r xr r0 fi fi 
.r r uuu #r fl LJ : s n 1 fl d

il:xnrri su i'uii gf, ,fi., ffumnr n.fi. udbd .rii

I
*trJi.

a

(u':uqrxx fiuiiqr)
40 u I

u"l el n tfi fllJugl 5st'tt.t fi ?*il?.Q



วันที่จัดทํา เลขที่โครงการ
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา อปท./
(เลขที่สัญญา e-LAAS) ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ จํานวนเงินขอซื้อขอ

จ้าง/สัญญา สถานะ แหล่งเงินที่ใช้

10/10/2565 65087727165 651001001459 002/66(CNTR-00002/66) บริษัท โอ๋ โบ้ กิ๊ก ก่อสร้าง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างพร้อมขา ชนิดกิ่ง
เดี่ยว

481,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณค้างจ่าย

11/10/2565 65097773626 650906000287 001/2566(CNTR-00004/66) บริษัทคอนโทรล ด้าต้า 
(ประเทศไทย)จํากัด

โครงการดูแลระบบออ
นไลน์ของสํานักทะเบียน
ราษฎรของเทศบาลตําบล
วังม่วง

99,300.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

11/10/2565 65107133362 651014104104 001/66(CNTR-00003/66) นายณัชฐภัส หนูสวาสดิ์ โครงการจัดงานรัฐพิธี 18,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

21/10/2565 65107266600 651014209470 002/66(CNTR-00025/66) นายณัชฐภัส หนูสวาสดิ์ โครงการจัดงานรัฐพิธี 16,000.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

27/10/2565 65093533678 651022001323 001/66(CNTR-00033/66) บริษัท ยูนิซอร์ซ แลนด์ ฟิว 
จํากัด

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ซอยทางเข้าประปา
หมู่ 4

338,000.00 เสร็จสิ้น เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจค้างจ่าย

01/11/2565 65117015215 651114013714 003/66(CNTR-00034/66) บริษัทคอนโทรล ด้าต้า 
(ประเทศไทย)จํากัด 5,885.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

02/11/2565 65117042555 651114035011 001/66(CNTR-00035/66) บริษัท ยูคลาวด์ จํากัด

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
โครงการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการจัด
ทําภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง

20,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

07/11/2565 65117089995 651114073745 004/65(CNTR-00043/66) ร้าน เจ.เอส.เค. สเตชั่นเนอรี่ 14,205.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

07/11/2565 65117117697 651114094588 006/65(CNTR-00044/66) ร้าน เจ.เอส.เค. สเตชั่นเนอรี่ 9,507.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

17/11/2565 65117293300 651114239190 1/66(CNTR-00064/66) ร้าน ส.แสงเจริญ 7,562.00 เสร็จสิ้น เงินงบประมาณ

18/11/2565 65117247939 651114257149 2/2566(CNTR-00069/66) ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ บี เค 
เซ็นเตอร์ 11,160.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

22/11/2565 65097541681 651022009225 001/2566(CNTR-00073/66) หจก.นิติพงษ์คอนสตรัคชั่น โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ซอยเทศบาล 19 680,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินอุดหนุนระบุวัตถุ

ประสงค์/เฉพาะกิจค้างจ่าย

23/11/2565 65097131435 651122010611 002/2565(CNTR-00074/66) บริษัท ทองอินทร์ การโยธา 
2019 จํากัด

โครงการปรับปรุงถนนแอ
สฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
มะค่างามซอย 4

477,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณค้างจ่าย

24/11/2565 65117452463 651114364169 4/66(CNTR-00075/66) นายอาคม ลานสวัสดิ์ 16,400.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

เทศบาลตําบลวังม่วงอ.วังม่วง

จ.สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 15/12/2565

หน้า : 1/2



วันที่จัดทํา เลขที่โครงการ
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา
(e-GP)

เลขที่คุมสัญญา อปท./
(เลขที่สัญญา e-LAAS) ชื่อเจ้าหนี้ โครงการ/รายการ จํานวนเงินขอซื้อขอ

จ้าง/สัญญา สถานะ แหล่งเงินที่ใช้

25/11/2565 65117487850 651114392776 008/2566(CNTR-00076/66) นางประดับ พิรา

โครงการอบรมศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง และพนักงาน
จ้างเหมาที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ของ
เทศบาลตําบลวังม่วง

17,500.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

28/11/2565 65117485880 651114388843 5/2566(CNTR-00077/66) ซี อาร์ เอส ซัพพลาย 6,000.00 อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566, ตั้งแต่วันที่ 01/10/2565 ถึงวันที่ 30/11/2565, สถานะ :   อยู่ระหว่างดําเนินการ,  เสร็จสิ้น

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

เทศบาลตําบลวังม่วงอ.วังม่วง

จ.สระบุรี

วันที่พิมพ์ : 15/12/2565

หน้า : 2/2



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้ำง
วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ

หรือจดัจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับคดัเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือและจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งพร้อมขา ชนิดก่ิง
เด่ียว ทางหลวงชนบทหมายเลข สบ 4005 (สายวงั
มว่ง-ซบัสนุ่น)

481,000.00 613,000.00 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์

(e-bidding)

1. บ.เศรษฐีธาดา กร๊ป จ ากดั 2.บ.อิน
เพลส เทคโนโลย ี3.บ.ซี-คอน รีเทล 
คอร์ปอเรชัน่ จดั 4.บ.เอทีเอน็โปรดกัส์ 
ไลทต้ิ์ง จ  ากดั 5.หจก.วีแคร์เซอร์วิส
เทคโนโลย(ีประเทศไทย) 6.หจก.สาร
คามการไฟฟ้า 7.หจก.โอ๋โบก้ัก๊ก่อสร้าง

 8.หจก.บญุฤทธ์ิ เอน็จิเนียร่ิง

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั โอ่โบก้ัก๊ ก่อสร้าง เป็นผูมี้คุณสมบติัและขอ้เสนอทาง
เทคนิคถูกตอ้งครบถว้นและเป็นผู ้

เสนอราคา ต  ่าสุด

เลขท่ีใบสญัญา/ใบสัง่ซ้ือ 
002/66 ลงวนัท่ี 06/10/2565

2
โครงการดูแลระบบออนไลนข์องส านกัทะเบียน
ราษฎรของเทศบาลต าบลวงัมว่ง

99,300.00 99,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษทัคอนโทรล ดาตา้ (ประเทศไทย
จ ากดั)

บริษทัคอนโทรล ดาตา้ (ประเทศ
ไทยจ ากดั)

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขก าหนด

เลขท่ีใบสญัญา/ใบสัง่ซ้ือ 
001/66 ลงวนัท่ี 30/09/2565

3
จา้งจดัสถานท่ีกิจกรรมนอ้มร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเน่ืองในวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

18,000.00          18,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัชฐภสั หนูสวาสด์ิ นายณัชฐภสั หนูสวาสด์ิ เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขก าหนด

เลขท่ีใบสญัญา/ใบสัง่ซ้ือ 
001/2565 ลงวนัท่ี 
11/10/2565

4

จา้งจดัสถานท่ีกิจกรรมนอ้มร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสวรรคต
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 23 
ตุลาคม 2565

16,000.00          16,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัชฐภสั หนูสวาสด์ิ นายณัชฐภสั หนูสวาสด์ิ

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขก าหนด

เลขท่ีใบสญัญา/ใบสัง่ซ้ือ 
002/66 ลงวนัท่ี 21/10/2565

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม  2565
ช่ือหน่วยงาน เทศบาลต าบลวงัมว่ง

หนา้ที ่1 จาก 1



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

และจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,885.00 5,885.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทัคอนโทรล ดาตา้(ประเทศไทย)
จ ากดั

บริษทัคอนโทรล ดาตา้(ประเทศไทย)
จ ากดั

เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 003/66 ลง
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2565

2 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเวบ็ไซตแ์ละค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งใน
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์น

20,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ยคูลาวด ์จ  ากดั บริษทั ยคูลาวด ์จ  ากดั เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 001/66 ลง
วนัท่ี  3 ตุลาคม 2565

3 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 14,205.00         14,205.00       วิธีเฉพาะเจาะจง เจ.เอส.เค.สตชัน่เนอร่ี เจ.เอส.เค.สตชัน่เนอร่ี เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 004/66 ลง
วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2565

4 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 9,507.00           9,507.00         วิธีเฉพาะเจาะจง เจ.เอส.เค.สตชัน่เนอร่ี เจ.เอส.เค.สตชัน่เนอร่ี เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 006/66 ลง
วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2565

5 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย(ุกองช่าง) 7,562.00           7,562.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านส.แสงเจริญ ร้านส.แสงเจริญ เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 1/66 ลง
วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2565

6 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(กองสาธารณสุข) 11,160.00         11,160.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ บี เค เซ็นเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอ บี เค เซ็นเตอร์ เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

ใบสั่งซ้ือเลขท่ี 2/66 ลง
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2565

7         680,000.00       948,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นิติพงษค์อน
สตรัคชัน่

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั นิติพงษค์อนสตรัคชัน่ เลขท่ีคุมสญัญา 
651022009225 ลงวนัท่ี 22

 พฤศจิกายน 2565
2. หจก. นวลจนัทร์เคหะกิจ 1997
3. หจก. รักชาติคา้วสัดุก่อสร้าง

4. หจก.วิภูชยัคอนสตรัคชัน่
5. หจก.ส.จิตตรีโภชน์ คอนสตรัคชัน่

6.บริษทัองัคณาคอมเมอร์เชียล

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจิกายน  2565
ช่ือหน่วยงาน เทศบาลต าบลวงัม่วง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเทศบาล 19 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

เป็นผูมี้คุณสมบติัและขอ้เสนอทาง
เทคนิคถูกตอ้งครบถว้นและเป็นผู ้

เสนอราคาต ่าสุด

หนา้ที ่1 จาก 2



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือ

และจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤศจิกายน  2565
ช่ือหน่วยงาน เทศบาลต าบลวงัม่วง

7. บริษทัยนิูซอร์ซ แลนด ์ฟิว จ  ากดั
8. จ.เจริญกิจไพศาล

8 477,000.00       601,000.00     1. หจก.ทองใบ การโยธา  บริษทัทองอินทร์การโยธา 2019 จ ากดั
2. หจก.พี.เอส.วินเนอร์ ดีไซน์

3. บริษทั ยนิูซอร์ซ แลนด ์ฟิว จ  ากดั
4. บริษทัทองอินทร์การโยธา 2019 จ ากดั

5. พชรศกัด์ิ
9 จา้งซ่อมแซมรถขยะอดัทา้ย ทะเบียน 84-0908 16,400.00         16,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาคม ลานสวสัด์ิ นายอาคม ลานสวสัด์ิ เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
เลขท่ีคุมสญัญา 

651114361469 ลงวนัท่ี 15
 พฤศจิกายน 2565

10 จา้งเหมารถตูโ้ดยสารปรับอากาศ จ านวน 1 คนั 17,500.00         17,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางประดบั พิรา นางประดบั พิรา เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข
ท่ีก าหนด

เลขท่ีคุมสญัญา 
651114361469 ลงวนัท่ี 15

 พฤศจิกายน 2565
11 จดัซ้ือวสัดุส านกังาน 6,000.00           6,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ซี อาร์ เอส ซพัพลาย ซี อาร์ เอส ซพัพลาย เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข

ท่ีก าหนด
เลขท่ีคุมสญัญา 

651114388843 ลงวนัท่ี  25
 พฤศจิกายน 2565

เลขท่ีคุมสญัญา
651122010611 ลงวนัท่ี 23

 พฤศจิกายน 2565

เป็นผูมี้คุณสมบติัและขอ้เสนอทาง
เทคนิคถูกตอ้งครบถว้นและเป็นผู ้

เสนอราคาต ่าสุด

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยมะค่างาม 4 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเทศบาล 19 
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

เป็นผูมี้คุณสมบติัและขอ้เสนอทาง
เทคนิคถูกตอ้งครบถว้นและเป็นผู ้

เสนอราคาต ่าสุด

หนา้ที ่2 จาก 2


