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แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลง

ซ้ือและจ้ำง
เหตุผลทีค่ัดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 5,490.00 5,490.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนำนำภณัฑ์ ร้ำนนำนำภณัฑ์
เสนอรำคำรำยเดียวเป็นผูมี้อำชีพ

ขำยโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 019/2565 
ลงวนัท่ี 28 ม.ค.2564

2 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน(ส ำนกัปลดั) 8,540.00 8,540.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนนำนำภณัฑ์ ร้ำนนำนำภณัฑ์
เสนอรำคำรำยเดียวเป็นผูมี้อำชีพ

ขำยโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 022/2565 
ลงวนัท่ี 28 ธ.ค.2564

3 จำ้งเหมำตดัตน้ไม ้ตดัหญำ้ ดูแลตน้ไมส้ำธำรณะ 15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยณชัฐภสั หนูสวำสด์ิ นำยณชัฐภสั หนูสวำสด์ิ
เสนอรำคำรำยเดียวเป็นผูมี้อำชีพ

รับจำ้งโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 024/2565 
ลงวนัท่ี 28 ธ.ค.2564

4
จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์LED ขำว
ด ำ ชนิด NETWORK แบบท่ี 1

7,900.00 7,900.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เอ บี เค เวน็เตอร์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เอ บี เค เวน็เตอร์
เสนอรำคำรำยเดียวเป็นผูมี้อำชีพ

ขำยโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 025/2565 
ลงวนัท่ี 4 ม.ค.2565

5
จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์LED  
ชนิดสี  แบบท่ี 1

10,000.00 10,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เอ บี เค เวน็เตอร์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั เอ บี เค เวน็เตอร์
เสนอรำคำรำยเดียวเป็นผูมี้อำชีพ

ขำยโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 022/2565 
ลงวนัท่ี 5 ม.ค.2565

6
จำ้งเหมำจดัท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์ช่วงเทศกำลปีใหม่

9,600.00           9,600.00         วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอ บี โฟโต ้อิงคเ์จ็ท ร้ำนเอ บี โฟโต ้อิงคเ์จ็ท
เสนอรำคำรำยเดียวเป็นผูมี้อำชีพ

รับจำ้งโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 023/2565 
ลงวนัท่ี 28 ธ.ค. 2564

7 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทย ุ 12,608 12,608 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน ส.แสงเจริญ ร้ำน ส.แสงเจริญ
เสนอรำคำรำยเดียวเป็นผูมี้อำชีพ

ขำยโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 024/2565 
ลงวนัท่ี 30 ธ.ค. 2564

8 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียนอนุบำลวงัม่วง 136,466.82 136,466.82 วิธีเฉพำะเจำะจง เทียนข ำ แดร่ี คอร์ปอร์เรชัน่ เทียนข ำ แดร่ี คอร์ปอร์เรชัน่
เสนอรำคำรำยเดียวเป็นผูมี้อำชีพ

ขำยโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 027/2565 
ลงวนัท่ี 28 ธ.ค. 2564

9 จดัซ้ืออุปกรณ์จรำจร 124,650.00       124,650.00 วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพงศพ์ำณิชย์ ร้ำนพงศพ์ำณิชย์
เสนอรำคำรำยเดียวเป็นผูมี้อำชีพ

ขำยโดยตรง
ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 028/2565 
ลงวนัท่ี 24 ม.ค.2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มกรำคม 2565
ช่ือหน่วยงำน เทศบำลต ำบลวงัม่วง

หนา้ที ่1 จาก 1



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

เทศบาลตำบลวังม่วง

64127308994

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,490.00 บาท

5,490.00 บาท

3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 5,490.00อุปกรณ์อื่นๆ(56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 641214374726 019/65 28/12/2564 5,490.00 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

64127309753

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,540.00 บาท

8,540.00 บาท

3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 8,540.00อุปกรณ์อื่นๆ(56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3199900062063 ร้านนานาภัณฑ์ 641214374485 022/65 28/12/2564 8,540.00 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

64127450195

จ้างเหมาาตัดต้นไม้  ตัดหญ้า ดูแลต้นไม้สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

3170400199509 นายณัชฐภัส  หนูสวาสดิ์ 15,000.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3170400199509 นายณัชฐภัส  หนูสวาสดิ์ 641214375042 024/65 28/12/2564 15,000.00 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

64127508179

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ LED ขาวดำ ชนิด NETWORK แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,900.00 บาท

7,900.00 บาท

0193533000671 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ บี เค เซ็นเตอร์ 7,900.00เครื่องพิมพ์ (43.21.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0193533000671 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ บี เค เซ็นเตอร์ 650114022550 025/65 04/01/2565 7,900.00 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

64127508681

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ชนิด สี แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10,000.00 บาท

10,000.00 บาท

0193533000671 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ บี เค เซ็นเตอร์ 10,000.00เครื่องพิมพ์ (43.21.21.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0193533000671 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ บี เค เซ็นเตอร์ 650114022695 022/65 05/01/2565 10,000.00 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

64127451378

จ้างเหมาจัดทำทำป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9,600.00 บาท

9,600.00 บาท

1302500003308 ร้านเอ บี โพโต้ อิงค์เจ็ท 9,600.00การจ้างงาน(93.14.18.00 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1302500003308 ร้านเอ บี โพโต้ อิงค์เจ็ท 641214374596 023/65 28/12/2564 9,600.00 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

64127485583

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,608.00 บาท

12,608.00 บาท

3620101025920 ร้าน ส.แสงเจริญ 12,608.00อุปกรณ์อื่นๆ(56.11.17.06 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3620101025920 ร้าน ส.แสงเจริญ 641214415324 024/64 30/12/2564 12,608.00 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

65017146611

ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  อนุบาลตำบลวังม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

136,466.82 บาท

136,466.82 บาท

0305546000021 เทียนขำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น 136,466.82นมสดหรือผลิตภัณฑ์นม(50.13.17.01 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0305546000021 เทียนขำ แดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น 650114214433 027/65 04/01/2565 136,466.82 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

65017339268

ซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

124,650.00 บาท

124,650.00 บาท

1459900570906 ร้านพงศ์พาณิชย์ 124,650.00เครื่องหมายจราจร(55.12.17.10 )1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1459900570906 ร้านพงศ์พาณิชย์ 650114295247 028/65 24/01/2565 124,650.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


