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เดอืน พฤษภาคม 2565

วนัทีจ่ดัท ำ
เลขทีคุ่มสญัญำ อปท./

(เลขทีส่ญัญำ e-LAAS)
ชือ่เจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร

01/05/2565 64/65(CNTR-00342/65) รำ้นนำนำภณัฑ์

05/05/2565 002/65(CNTR-00343/65)
บรษิทั ยูนิซอร์ซ แลนด์ ฟิว 

จ ำกดั

โครงกำรปรบัปรุงถนน

แอสฟสัท์ตกิคอนกรีต 

พรอ้มวำงทอ่ระบำยน ้ำ 

และทำงเทำ้ สำยวงัมว่ง - 

พฒันำนิคม

09/05/2565 052/65(CNTR-00351/65)
บรษิทั แตน้ ่ำไถ ่เฟอร์นิเจอร์

 2001 จ ำกดั
ชุดโซฟำพรอ้มโตะ๊กลำง

09/05/2565 053/65(CNTR-00352/65)
บรษิทั แตน้ ่ำไถ ่เฟอร์นิเจอร์

 2001 จ ำกดั

ตูเ้อกสำรเหล็กบำนเลือ่น

กระจก จดัเก็บ 3 ช ัน้

10/05/2565 66/65(CNTR-00357/65)
บรษิทัคอนโทรล ดำ้ตำ้ 

(ประเทศไทย)จ ำกดั

เครือ่งพมิพ์สมดุทะเบยีน

บำ้น

17/05/2565 67/65(CNTR-00360/65)
รำ้นไทยโลหะภณัฑ์

(1994)ส ำนกังำนใหญ่
เครือ่งเลือ่ยยนต์

17/05/2565 68/65(CNTR-00359/65)
รำ้นวทิยุสือ่สำร นครสวรรค์ 

แอน เซอร์วสิ

เครือ่งรบั - สง่ วทิยุ ชนิด

ตดิรถยนต์ 25 วตัต์, 

เครือ่งรบั - สง่ วทิยุ ชนิด

ประจ ำที ่10 วตัต์, 

เครือ่งรบั - สง่ วทิยุ ชนิด

มอืถือ  5 วตัต์

19/05/2565 003/65(CNTR-00386/65) หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รตันโกสมุภ์

โครงกำรกอ่สรำ้งเกำะ

กลำงถนน ทำงหลวง

หมำยเลข  3017

23/05/2565 71/65(CNTR-00401/65) นำงอทุยั  ตนัยะบตุร
โครงกำรฝึกอบรมำชีพ

ใหก้บัชุมชนในเขตเทศบำล

23/05/2565 70/65(CNTR-00400/65) อูช่ำ่งสน

23/05/2565 072/65(CNTR-00403/65) รำ้น ส.แสงเจรญิ

23/05/2565 072/65(CNTR-00402/65) รำ้นนำนำภณัฑ์65057257295 650514207572 7,914.00 เสร็จสิน้

ปีงบประมำณ 2565, ต ัง้แตว่นัที ่01/05/2565 ถงึวนัที ่31/05/2565, สถำนะ :   อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร,  เสร็จสิน้

65057254060 6505142069779 21,000.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65057256967 650514208239 9,786.00 เสร็จสิน้

65047059411 650522000709 498,800.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

650057255774 650514207346 6,000.00 เสร็จสิน้

65057134981 650514153779 56,000.00 เสร็จสิน้

65057135739 650514156588 204,800.00 เสร็จสิน้

65037392678 650314377915 13,000.00 เสร็จสิน้

65047370593 650514093578 50,200.00 เสร็จสิน้

65027102033 650422013283 4,081,793.20 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65037391470 650414075222 17,000.00 เสร็จสิน้

เลขทีโ่ครงกำร

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ

(e-GP)

จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ
สถำนะ

65047338779 650414279042 12,321.00 เสร็จสิน้

เทศบำลต ำบลวงัมว่ง

ทะเบียนบนัทกึจดัซ้ือจดัจ้ำงจำกระบบ e-GP



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65047338779

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,321.00 บาท

12,321.00 บาท

3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 12,321.00อุปกรณ์อื่นๆ(56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 650414279042 64/65 25/04/2565 12,321.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65027102033

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัทท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ และทางเท้า สายวังม่วง-พัฒนานิคม ทางหลวงหมายเลข 3017 บริเวณสี่แยก ปตท.วังม่วง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4,282,000.00 บาท

4,258,554.12 บาท

0145563002267 เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น  จำกัด 4,200,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

0193542000859 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติค้าวัสดุก่อสร้าง 4,150,000.00

0195559001618 บริษัท ยูนิซอร์ซ แลนด์ ฟิว จำกัด 4,081,793.20

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0195559001618 บริษัท ยูนิซอร์ซ แลนด์ ฟิว จำกัด 650422013283 002/2565 02/05/2565 4,081,793.20 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65037391470

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,000.00 บาท

17,000.00 บาท

0195560002550 บริษัท แต้น่ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด 17,000.00โซฟา(56.10.15.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0195560002550
บริษัท แต้น่ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001

จำกัด
650414075222 52/65 03/05/2565 17,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65037392678

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น)จำนวน  2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,000.00 บาท

13,000.00 บาท

0195560002550 บริษัท แต้น่ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จำกัด 13,000.00ตู้เหล็กกล้า 2 บาน (31.26.15.03 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0195560002550
บริษัท แต้น่ำไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001

จำกัด
650314377915 53/65 03/05/2565 13,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65047370593

ซื้อครุภัณฑ์ ค่าเครื่องปริ้นเตอร์งานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50,200.00 บาท

50,200.00 บาท

0105511002797 บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด 50,200.00เครื่องพิมพ์(43.21.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105511002797
บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศ

ไทย) จำกัด
650514093578 66/65 27/04/2565 50,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65057134981

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน  (เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน  2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56,500.00 บาท

56,500.00 บาท

3199900287103 ไทยโลหะภัณฑ์1994 56,000.00เครื่องเลื่อย(23.10.15.12 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3199900287103 ไทยโลหะภัณฑ์1994 650514153779 67/65 12/05/2565 56,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65057135739

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      จำนวน  3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

208,000.00 บาท

20,800.00 บาท

0994000233655 ร้านวิทยุสื่อสารนครสวรรค์แอน เซอร์วิส 204,800.00วิทยุติดตามตัว(43.19.15.02 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0994000233655
ร้านวิทยุสื่อสารนครสวรรค์แอน

เซอร์วิส
650514156588 68/65 10/05/2565 204,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65047059411

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเกาะกลางถนน ทางหลวงเลข 3017 พร้อมตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดกิ่งคู่ จำนวน  10 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

634,000.00 บาท

634,000.00 บาท

0133548006891 หจก.รัตนโกสุมภ์ 498,800.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

0863559000702 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮง เฮง (1999) 580,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0133548006891 หจก.รัตนโกสุมภ์ 650522000709 003/2565 12/05/2565 498,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65057254060

จ้างซ่อมแซมรถกระบะทะเบียน บบ. 6490  (งานบริหารทั่วไปสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,000.00 บาท

21,000.00 บาท

3930500434685 นางธิลาวัลณ์  โสภา 21,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930500434685 นางธิลาวัลณ์  โสภา 650514206979 70/65 18/05/2565 21,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65057256967

ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,786.00 บาท

9,786.00 บาท

3620101025920 ร้าน ส.แสงเจริญ 9,786.00อุปกรณ์อื่นๆ(56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3620101025920 ร้าน ส.แสงเจริญ 650514208239 72/65 18/05/2565 9,786.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65057257295

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,914.00 บาท

7,914.00 บาท

3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 7,914.00อุปกรณ์อื่นๆ(56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 650514207572 72/65 18/05/2565 7,914.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



เดอืน มถินุายน 2565

วนัทีจ่ดัท ำ
เลขทีคุ่มสญัญำ อปท./

(เลขทีส่ญัญำ e-LAAS)
ชือ่เจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร

06/06/2565 69/65(CNTR-00434/65)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ณรงค์เดช

อเิล็กทรอนิกส์

โครงกำรตดิต ัง้

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด

ศนูย์พฒันำเด็กเล็ก

เทศบำลต ำบลวงัมว่ง

06/06/2565 75/65(CNTR-00435/65) นำยองอำจ นนท์ธิ
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง่บริ

กำร

06/06/2565 77/65(CNTR-00438/65) หจก.เอ.บ.ีเค.เซ็นเตอร์

06/06/2565 78/65(CNTR-00437/65) รำ้น ส.แสงเจรญิ

07/06/2565 04/65(CNTR-00439/65)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ธนโชติ

วสัดกุอ่สรำ้ง

โครงกำรกอ่สรำ้งฝำยน ้ำ

ลน้พรอ้มเรียงหนิ ป้องกนั

ตลิง่ สนัฝำยสงู บรเิวณถ

สำนีสบูน ้ำจำ่ยน ้ำประปำ

07/06/2565 074/65(CNTR-00440/65) รำ้นละเอยีดกำรคำ้ โครงกำรจดังำนรฐัพธีิ

07/06/2565 76/65(CNTR-00441/65) นำงสำวนชัญ์รพชั จนัทร์สริิ

20/06/2565 81/65(CNTR-00475/65)
บรษิทั เทียนข ำ แดรีค่อร์ปอร์

เรช ั่น จ ำกดั

20/06/2565 081/65(CNTR-00476/65)
บรษิทั เทียนข ำ แดรีค่อร์ปอร์

เรช ั่น จ ำกดั

24/06/2565 87/65(CNTR-00480/65) รำ้นโชคพมิพำ  โฆษณำ

โครงกำรอบรมเผยแพร่

ควำมรูเ้รือ่งโรคตดิตอ่ที่

อบุตัขิึน้ใหม่

28/06/2565 84/65(CNTR-00496/65) รำ้น ส.แสงเจรญิ ปั้มลมสำยพำน 100 ลติร

28/06/2565 89/65(CNTR-00497/65) รำ้น ส.แสงเจรญิ
เครือ่งฉีดน ้ำแรงดนัสงู 

135 บำร์

28/06/2565 96/65(CNTR-00491/65) รำ้นนำนำภณัฑ์

28/06/2565 87/65(CNTR-00492/65) รำ้นนำนำภณัฑ์

28/06/2565 89/65(CNTR-00493/65) รำ้นนำนำภณัฑ์

28/06/2565 89/65(CNTR-00498/65) รำ้นนำนำภณัฑ์

28/06/2565 92/65(CNTR-00494/65) หจก.เอ.บ.ีเค.เซ็นเตอร์

28/06/2565 62/65(CNTR-00495/65) หจก.เอ.บ.ีเค.เซ็นเตอร์65067502910 650614409693 12,160.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65067452877 650614406874 5,065.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65067501833 650614409194 8,190.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65067448609 650614404006 5,724.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65067450310 650614400561 5,013.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65067439634 650614402404 5,560.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65067447050 650614403479 8,339.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

650674123225 6500614350024 8,000.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65067438820 650614403063 9,900.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65067325362 650614304451 207,949.44 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65067329906 650614304832 7,507.20 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65067010985 650614057034 24,900.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65067014011 6500614095227 18,000.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65067070262 650614062240 17,415.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65047064687 650622001869 7,687,096.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65067011886 650614055694 12,420.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

65067016780 650614061166 18,000.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

เลขทีโ่ครงกำร

(e-GP)

เลขทีคุ่มสญัญำ

(e-GP)

จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ
สถำนะ

65057247824 650614055921 98,910.00 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

เทศบำลต ำบลวงัมว่ง

ทะเบียนบนัทกึจดัซ้ือจดัจ้ำงจำกระบบ e-GP



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจ้ำง
วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ

หรือจดัจ้ำง
รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับคดัเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือและจ้ำง
เหตุผลทีค่ดัเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1
จดัซ้ือยาไวรัสพิษสุนขับา้โครงการสตัวป์ลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้

21,000.00 21,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร ่ ารวย รุ่งเรือง พาณิชย์ ร้านร ่ ารวย รุ่งเรือง พาณิชย์
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

ขายโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 043/2565 
ลงวนัท่ี 28.มี.ค.2565

2 จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศ จ านวน 4 ตวั 93,400.00 93,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพีแอร์ ร้านพีแอร์
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

ขายโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 049/2565 
ลงวนัท่ี 22.มี.ค.2565

3 จา้งซ่อมแซมรถบรรทกุน ้าทะเบียน ป9098(222) 8,500.00            8,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.รุ่งเรืองยานยนต์ ร้าน ส.รุ่งเรืองยานยนต์
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

รับจา้งโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 056/2565 
ลงวนัท่ี 25.มี.ค.2565

4
จดัซ้ืออุปกรณ์การจดังานโครงการยอ้นวนั
สงกรานตท่ี์บา้นเกิด ประจ าปี 2565

10,140.00          10,140.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนานาภณัฑ์ ร้านนานาภณัฑ์
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

ขายโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 063/2565 
ลงวนัท่ี 08.เม.ย.2565

5
จา้งเหมาเคร่ืองเสียง การแสดงนกัร้อง ประดบัไฟ 
ไวนิลฉากหลงั พร้อมติดตั้งเวที โครงการยอ้น
วนัวานสงกรานตท่ี์บา้นเกิด

121,000.00        121,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นางละเอียด มากสุริยว์งศ์ นางละเอียด มากสุริยว์งศ์
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

รับจา้งโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 062/2565 
ลงวนัท่ี 08.เม.ย.2565

6 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 74,500.00          74,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั เกา้-หา้ โปร จ ากดั บริษทั เกา้-หา้ โปร จ ากดั
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

ขายโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 051/2565 
ลงวนัท่ี 25.มี.ค.2565

7 จา้งซ่อมแซมรถบรรทกุน ้า ทะเบียน 333 6,060.00            6,060.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านส.รุ่งเรืองยานยนต์ ร้านส.รุ่งเรืองยานยนต์
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

รับจา้งโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 057/2565 
ลงวนัท่ี 07.เม.ย.2565

8
จดัซ้ือถงัขยะ โครงการวงัมว่งสะอาด 3Rs ประชา
รัฐแบบบรูณาการ

19,800.00          19,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ร ่ ารวย รุ่งเรือง พาณิชย์ ร้าน ร ่ ารวย รุ่งเรือง พาณิชย์
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

ขายโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 058/2565 
ลงวนัท่ี 07.เม.ย.2565

9 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษา รถกระเชา้ ทะเบียน ป2631 27,000.00          27,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายอาคม ลานสวสัด์ิ นายอาคม ลานสวสัด์ิ
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

รับจา้งโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 060/2565 
ลงวนัท่ี 08.เม.ย.2565

10 จา้งซ่อมแซมรถตู ้ทะเบียน นข 2503 39,610.00          39,610.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านส.รุ่งเรืองยานยนต์ ร้านส.รุ่งเรืองยานยนต์
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

รับจา้งโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 061/2565 
ลงวนัท่ี 08.เม.ย.2565

11
จดัซ้ือเคร่ืองอุปโภคและบริโภคกลุ่มเสียง กกัตวั
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019

21,692.00          21,692.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางอุมาพร ค  าภีระ นางอุมาพร ค  าภีระ
เสนอราคารายเดียวเป็นผูมี้อาชีพ

ขายโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 065/2565 
ลงวนัท่ี 26.เม.ย.2565

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน เมษายน 2565
ช่ือหน่วยงาน เทศบาลต าบลวงัมว่ง

หนา้ที ่1 จาก 1



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65057247824

ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรศัทน์วงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังม่วง จำนวน  6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

100,000.00 บาท

100,000.00 บาท

0193549002318 ณรงค์เดชอิเล็กทรอนิกส์ 98,910.00กล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV)(46.17.16.10 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0193549002318 ณรงค์เดชอิเล็กทรอนิกส์ 650614055921 69/65 06/06/2565 98,910.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65067011886

จ้างเหมาซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ตภายในเทศบาลบริเวณชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,420.00 บาท

12,420.00 บาท

1191100055697 นายองอาจ    นนท์ธิ 12,420.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1191100055697 นายองอาจ    นนท์ธิ 650614055696 75/65 06/06/2565 12,420.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65067016780

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

0193533000671 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ บี เค เซ็นเตอร์ 18,000.00อุปกรณ์อื่นๆ(56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0193533000671 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ บี เค เซ็นเตอร์ 650614061166 77/65 06/06/2565 18,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65067070262

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(อุปกรณ์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17,415.00 บาท

17,415.00 บาท

3620101025920 ร้าน ส.แสงเจริญ 17,415.00อุปกรณ์อื่นๆ(56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3620101025920 ร้าน ส.แสงเจริญ 650614062240 78/65 06/06/2565 17,415.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65047064687

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมเรียงหินป้องกันตลิ่งสันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม.กว้าง 11 ม.พร้อมเรียงหินกันตลิ่งหน้าและหลังฝายคลองวังม่วง

บริเวณสถานีสูบจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลวังม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9,076,000.00 บาท

8,742,997.54 บาท

0725539000769 บริษัท โตวันทรานสปอร์ต จำกัด 7,950,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

0803542001492 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติวัสดุก่อสร้าง 7,687,096.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0803542001492
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติวัสดุ

ก่อสร้าง
650622001869 004/2565 02/06/2565 7,687,096.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวม

สูงสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65067010985

จ้างโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา  3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,900.00 บาท

24,900.00 บาท

3170300185395 ร้านละเอียดการค้า 24,900.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3170300185395 ร้านละเอียดการค้า 650614057034 74*65 01/06/2565 24,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65067014011

จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ข้ามถนนเทศบาล 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,000.00 บาท

18,000.00 บาท

1160200077683 นางสาวนัชญ์รพัช  จันทร์สิริ 18,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1160200077683 นางสาวนัชญ์รพัช  จันทร์สิริ 650614095227 76/65 07/06/2565 18,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65067325362

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาลวังม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

207,949.44 บาท

207,949.44 บาท

0305546000021 เทียนขำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น 207,949.44นมสดหรือผลิตภัณฑ์นม (50.13.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305546000021 เทียนขำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น 650614304451 81/65 01/06/2565 207,949.44 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65067329906

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พค.-มิย.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,507.20 บาท

7,507.20 บาท

0305546000021 เทียนขำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น 7,507.20นมสดหรือผลิตภัณฑ์นม (50.13.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305546000021 เทียนขำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น 650614304832 81/65 01/06/2565 7,507.20 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65067412325

จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเยแพร่ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

5191100021175 ร้านโชคพิมพา โฆษณา 8,000.00อุปกรณ์อื่นๆ (56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 5191100021175 ร้านโชคพิมพา โฆษณา 650614350024 87/65 21/06/2565 8,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65067438820

ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (ปั้มลมสายพาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,900.00 บาท

9,900.00 บาท

3620101025920 ร้าน ส.แสงเจริญ 9,900.00อุปกรณ์อื่นๆ (56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3620101025920 ร้าน ส.แสงเจริญ 650614403063 84/65 24/06/2565 9,900.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65067439634

ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องอัดฉีด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,560.00 บาท

5,560.00 บาท

3620101025920 ร้าน ส.แสงเจริญ 5,560.00อุปกรณ์อื่นๆ (56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3620101025920 ร้าน ส.แสงเจริญ 650614402404 89/65 24/06/2565 5,560.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65067447050

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,339.00 บาท

8,339.00 บาท

3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 8,339.00อุปกรณ์อื่นๆ(56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 650614403479 86/65 24/06/2565 8,339.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65067448609

ซื้อวัสดุสำนักงาน( กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,724.00 บาท

5,724.00 บาท

3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 5,724.00อุปกรณ์อื่นๆ(56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 650614404006 87/65 24/06/2565 5,724.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65067450310

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธาณรสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,013.00 บาท

5,013.00 บาท

3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 5,013.00อุปกรณ์อื่นๆ(56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 650614400561 89/65 24/06/2565 5,013.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65067452877

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวังม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,065.00 บาท

5,065.00 บาท

3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 5,065.00อุปกรณ์อื่นๆ(56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 650614406874 89/65 24/06/2565 5,065.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65067501833

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,190.00 บาท

8,190.00 บาท

0193533000671 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ บี เค เซ็นเตอร์ 8,190.00อุปกรณ์อื่นๆ(56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0193533000671 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ บี เค เซ็นเตอร์ 650614409194 92/65 23/06/2565 8,190.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

65067502910

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,160.00 บาท

12,160.00 บาท

0193533000671 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ บี เค เซ็นเตอร์ 12,160.00อุปกรณ์อื่นๆ(56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0193533000671 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ บี เค เซ็นเตอร์ 650614409693 92/65 23/06/2565 12,160.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


