
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะโคมLEDถ.อินทรคีรีบริเวณวัดมณี
ไพรสณฑ์ถึงวัดอรัญญเขต

497,000.00       490,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ฟอร์ทไลท์ต้ิง บจก.ฟอร์ทไลท์ต้ิง ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 85/62 ลว. 1 กค.62

2
จ้างจัดท าป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.62

405,000.00       405,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พี.
อาร์.

หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง 
พ.ีอาร์.

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 86/62 ลว.15 กค.62

3
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

150,000.00       146,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นครแม่สอด กรุ๊ป หจก.นครแม่สอด กรุ๊ป ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 88/62 ลว.15 กค.62

4
จ้างเหมาจัดท าเว๊ปไซค์ การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.ภาคเหนือ

298,000.00       298,000.00        เฉพาะเจาะจง  บจก. เทล เดม  บจก. เทล เดม ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 89/62 ลว.18 กค.62

5 จ้างก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว 500,000.00       500,000.00        เฉพาะเจาะจง  หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พี.
อาร์.

หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง 
พ.ีอาร์.

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 90/62 ลว.22 กค.62

6
จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี

150,000.00       150,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นครแม่สอด กรุ๊ป หจก.นครแม่สอด กรุ๊ป ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 91/62 ลว.25 กค.62

7 จ้างปรัปปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร  รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์  500,000.00       500,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นครแม่สอด กรุ๊ป หจก.นครแม่สอด กรุ๊ป ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 92/62 ลว.26 กค.62

8 จ้างปรับปรุงตลาดสดบ้านเหนือ   276,000.00       240,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.นครแม่สอด กรุ๊ป หจก.นครแม่สอด กรุ๊ป ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 93/62 ลว.26 กค.62

9 ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่
สอด

6,241,050.00     6,241,050.00      (e-bidding)
บจก.สมาร์ท ทีช    6,215,850
 บจก. พีรามิด ครุภัณฑ์
การศึกษา  2,241,050

บจก.สมาร์ท ทีช ผู้เสนอราคาต่ าสุด สัญญาที่ 9/62 ลว.5 กค.62

10 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน กข ๘๖๔๓ ตาก          20,700.00          20,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีแพลททินั่ม จ ากัด บ.บีแพลททินั่ม จ ากัด ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 100/62 ลว.2 กค.62

11 ซ้ือวัสดุโครงการสรุปประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 17

         19,970.00          19,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 175/62 ลว.4 กค.62

12 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน บ ๗๗๔๑ ตาก          20,800.00          20,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. เฟื่องฟ้าไดนาโม บ. เฟื่องฟ้าไดนาโม ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 101/62 ลว.3 กค.62

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน      กรกฎาคม  2562

   เทศบาลนครแม่สอด

วันที่   1-31   เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ. 2562

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา



13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ รายการ          17,950.00          17,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 178/62 ลว.3 กค.62

14 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (โรงเรียนเทศบาลวัดมณี
ไพรสณฑ์)

       146,000.00         146,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครแม่สอด กรุ๊ป หจก.นครแม่สอด กรุ๊ป ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 88/62 ลว.16 กค.62

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๔๙ รายการ          58,516.00          58,516.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 177/62 ลว. 5 กค.62

16 วัสดุส านักงาน จ านวน ๒๕ รายการ          64,497.00          64,497.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 175/62 ลว. 4 กค.62

17 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (ส านักปลัดฯ) จ านวน ๔ คัน          66,290.00          66,290.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีแพลททินั่ม จ ากัด บ.บีแพลททินั่ม จ ากัด ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 99/62 ลว. 4 กค.62

18 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน 
กข-8757 ตาก จ านวน 15 รายการ

         15,985.00          15,985.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีแพลททินั่ม จ ากัด บ.บีแพลททินั่ม จ ากัด ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 84/62 ลว. 18 กค.62

19 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองช่าง) จ านวน ๑๘ รายการ          33,756.00          33,756.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 179/62 ลว. 10 กค.62

20 จ้างซ่อมแซมรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน นข ๑๖๘๙ ตาก          84,395.95          84,395.95 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด บ.โตโยต้าเมืองตาก 
จ ากัด

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 103/62 ลว. 9 กค.62

21 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๗ รายการ          54,046.00          54,046.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 181/62 ลว. 12 กค.62

22 ซ้ือDrum หมึก          27,900.00          27,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 180/62 ลว. 12 กค.62

23 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑๔ รายการ          23,505.00          23,505.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 104/62 ลว. 12 กค.62

24 จ้างจัดพานธูปเทียนแพ และจัดสถานที่ตกแต่งด้วยดอกไม้และ
ข้อความโฟม (กองวิชาการฯ) จ านวน ๑ งาน

         10,000.00          10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง ร้านดอกไม้ครูแดง ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1974 ลว. 25 ก.ค.
 62

25 จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด ๘.๒๐x๑๔.๒๐ เมตร พร้อมติดต้ังบริเวณแยก
วงเวียนใหญ่ (กองวิชาการฯ) จ านวน ๑ ป้าย

         19,966.00          19,966.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สอดปร้ินท์ ร้านแม่สอดปร้ินท์ ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 108/62 ลว. 22 กค.62

26 จ้างเหมาย้ายพร้อมติดต้ังระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
จ านวน ๑ งาน

       165,422.00         165,422.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จัสมิน เอ็นเทอร์ไพรส์ หจก.จัสมิน เอ็นเทอร์
ไพรส์

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 109/62 ลว. 30 กค.62

27 จ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (กองวิชาการฯ) 
จ านวน ๑๕,๖๑๖ แผ่น

           7,808.00            7,808.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้าน ล าพรวนถ่าย
เอกสาร

ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1950 ลว. 26 ก.ค.
 62

28 ซ้ือผ้าต่วน จ านวน ๒ รายการ ส าหรับจัดพิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑
 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

         71,400.00          71,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านราชาผ้าม่าน ร้านราชาผ้าม่าน ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 192/62 ลว. 25 กค.62

29 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จ านวน ๑ งาน ส าหรับจัดพิธีเปิดโครงการ ๑
 จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ

         60,000.00          60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ดาหลา ร้านดอกไม้ดาหลา ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 110/62 ลว. 25 กค.62

30 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง จ านวน ๑ งาน ส าหรับจัดพิธีเปิดโครงการ ๑ 
จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ

           6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง พี.เจ.เทค พี.เจ.เทค ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1965 ลว. 25 ก.ค.
 62



31 ซ้ือแผงเหล็กกั้นจราจร ชุปกาวาไนท์  ๑,๕๐๐x๑,๐๐๐ mm จ านวน 
๒๓๐ แผง

       499,100.00         499,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ คอนสตัคชั่น 2016 หจก.สิงห์ คอนสตัคชั่น 
2017

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 10/62 

32 จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (โรงเรียนเทศบาลวัด
ชุมพลคีรี)

       150,000.00         150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. นครแม่สอด กรุ๊ป หจก. นครแม่สอด กรุ๊ป ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 91/62 ลว. 26 กค.62

33 ซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ มีล้อเล่ือน จ านวน ๓๐ ตัว        150,000.00         150,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 186/62 ลว. 18 กค.62

34 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กจ ๑๕๕๘ ตาก
 จ านวน ๙ รายการ

           9,772.31            9,772.31 เฉพาะเจาะจง บจก. ทีเคซี มิตซูตาก บจก. ทีเคซี มิตซูตาก ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1942 ลว. 27 ก.ค.
 62

35 ซ้ือตลับหมึก (ส านักปลัดฯ) จ านวน ๔ รายการ            7,960.00            7,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1943 ลว. 27 ก.ค.
 62

36 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๔ รายการ          16,500.00          16,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญภัณฑ์ ร้านเจริญภัณฑ์ ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 191/62 ลว. 23 กค.62

37 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง  จ านวน ๓ รายการ        177,000.00         177,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง คอน
สตรัคชั่น

หจก.เด่นการช่าง คอน
สตรัคชั่น

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 189/62 ลว. 24 กค.62

38 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๕ รายการ          12,900.00          12,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง คอน
สตรัคชั่น

หจก.เด่นการช่าง คอน
สตรัคชั่น

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 190/62 ลว. 24 กค.62

39 ซ้ือตู้เส้ือผ้า จ านวน ๕๕ ตู้        302,500.00         302,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่เมยเฟอร์นิเจอร์ หจก.แม่เมยเฟอร์นิเจอร์ ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 194/62 ลว. 24 กค.62

40 ซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์        150,000.00         150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่เมยเฟอร์นิเจอร์ หจก.แม่เมยเฟอร์นิเจอร์ ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 193/62 ลว. 24 กค.62

41 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จ านวน ๒๕ รายการ        173,800.00         173,800.00 เฉพาะเจาะจง ป๊อบสปอร์ต ป๊อบสปอร์ต ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 188/62 ลว. 22 กค.62

42 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองวิชาการฯ) จ านวน ๒ รายการ          16,040.00          16,040.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 184/62 ลว. 19 กค.62

43 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองวิชาการฯ) จ านวน ๓ รายการ            6,162.00            6,162.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1187 ลว. 19 ก.ค.
 62

44 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) จ านวน ๗๐ เล่ม

         35,000.00          35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 106/62 ลว. 19 กค.62

45 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จ านวน ๔ รายการ          10,445.00          10,445.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 185/62 ลว. 19 กค.62

46 จ้างจัดพานธูปเทียนแพ และจัดสถานที่ตกแต่งด้วยดอกไม้และ
ข้อความโฟม (กองวิชาการฯ) จ านวน ๑ งาน

         10,000.00          10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง ร้านดอกไม้ครูแดง ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1974 ลว. 26 ก.ค.
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47 จ้างเหมาท าป้ายไวนิลโครงการเลือกต้ังคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรี
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

           6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผู้มีอาชีพ ที่ตก 52102/1896  ลว. 16 ก.ค.
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48 จ้างปรับปรุงตลาดสดบ้านเหนือ        240,000.00         240,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นครแม่สอด กรุ๊ป หจก.นครแม่สอด กรุ๊ป ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 93/62 ลว. 26 กค.62



49 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๕ รายการ ส าหรับการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี พ.ศ.
 ๒๕๖๒

         37,050.00          37,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 182/62 ลว. 12 กค.62

50 จ้างเหมาจัดท าเว็บไซค์การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. ระดับภาคเหนือ        298,000.00         298,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เทล เดม จ ากัด บ. เทล เดม จ ากัด ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 89/62 ลว. 19 กค.62

51 จ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ (กองคลัง) จ านวน 
๑๘,๕๔๐ แผ่น

           9,270.00            9,270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1980 ลว. 27 ก.ค.
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52 ซ้ือต้นรวงผ้ึง (ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.) จ านวน ๓,๐๐๐ ต้น        390,000.00         390,000.00 เฉพาะเจาะจง อู๋การเกษตร อู๋การเกษตร ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 182/62 ลว. 12 กค.62

53 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จ านวน ๑๘ รายการ          43,745.00          43,745.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 183/62 ลว. 15 กค.62

54 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (กองช่างสุขาภิบาล)            4,362.00            4,362.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 88/62 ลว. 12 ก.ค. 62

55 จัดซ้ือตรายาง (ส านักปลัดฯ) จ านวน 6 รายการ            1,880.00            1,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1944 ลว. 23 ก.ค.
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56 จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า (ด้านหลัง) ห้องประชุมและประตูทางเชื่อม            3,000.00            3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกระจกศรัญญา ร้านกระจกศรัญญา ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 89/62 ลว. 12 ก.ค. 62

57 จ้างจัดท าป้ายไวนิลกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จ านวน 2 รายการ            3,260.00            3,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 90/62 ลว. 12 ก.ค. 62

58 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จ านวน 10 รายการ            3,806.00            3,806.00 เฉพาะเจาะจง ล้าน26 ล้าน27 ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 121/62 ลว. 24 ก.ค. 62

59 จัดซ้ือแบตเตอร่ี จ านวน 1 ลูก            4,150.00            4,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีแพลททินั่ม จ ากัด บ.บีแพลททินั่ม จ ากัด ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1799  ลว. 1 ก.ค.
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60 จ้างจัดท าพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน 1 พวง วันสวรรคตของสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช

           1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง ร้านดอกไม้ครูแดง ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 87/62 ลว. 8 ก.ค. 62

61 จัดซ้ือกระดาษตรวจคล่ืนหัวใจ EKG  จ านวน 4 แพ็ค            2,250.00            2,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเอ็มพี กรุ๊ป บ.เอเอ็มพี กรุ๊ป ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1816 ลว. 3 ก.ค. 
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