
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

 หรือจัดจ้าง 
(บาท)

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

1 จ๎างซํอมรถหมายเลขทะเบยน กจ 3481 ตาก (กองชําง)             2,853             2,853 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามนิสสัน แมํสอด บจก.สยามนิสสัน แมํสอด ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 39/2562 ลว.27 ก.พ. 62

2 จ๎างเหมาบุคลากรโครงการจ๎างเหมาแพทย์ พยาบาล เจ๎าหน๎าที่ ฯต าแหนํง 
จนท.เวชระเบียน (1มีค.-30 กย.62)

           70,000           70,000 เฉพาะเจาะจง นส.ปริชาติ ปันติ นส.ปริชาติ ปันติ ผ๎ูมีอาชีพ สัญญาจ๎างที่ 26/2562          
 ลว. 28 ก.พ. 2562

3 จ๎างเหมาบุคลากรโครงการจ๎างเหมาแพทย์ พยาบาล เจ๎าหน๎าที่ ฯต าแหนํง 
จนท.การเงินและบัญชี (1มีค.-30 กย.62)

           70,000           70,000 เฉพาะเจาะจง นส.อารียา  มากวงษ์ นส.อารียา  มากวงษ์ ผ๎ูมีอาชีพ สัญญาจ๎างที่ 25/2562          
 ลว. 28 ก.พ. 2562

4 จ๎างเหมาบุคลากรโครงการจ๎างเหมาแพทย์ พยาบาล เจ๎าหน๎าที่ ฯต าแหนํง 
พนง.ท าความสะอาด (1มีค.-30 กย.62)

           70,000           70,000 เฉพาะเจาะจง นส.ชนัญชิดา  ปัญญา นส.ชนัญชิดา  ปัญญา ผ๎ูมีอาชีพ สัญญาจ๎างที่ 27/2562          
 ลว. 28 ก.พ. 2562

5 จ๎างถํายเอกสาร จ านวน 3 รายการ             2,400             2,400 เฉพาะเจาะจง ร๎านล าพรวนถํายเอกสาร ร๎านล าพรวนถํายเอกสาร ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 38/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

6 ซ้ือวัสดุการเกษตร 7 รายการ            16,400           16,400 เฉพาะเจาะจง ร๎าน เอส พี การ์เด๎น ร๎าน เอส พี การ์เด๎น ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 75/2562 ลว. 28 ก.พ. 2562

7 ซ้ือและฉ ภายในอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8 รายการ          190,370         190,370 เฉพาะเจาะจง ร๎านราชาผ๎ามําน ร๎านราชาผ๎ามําน ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 99/2562 ลว. 29 มี.ค. 62

8 ซํอมรถยนต์ หมายเลยทะเบียน กข 6556 ตาก             2,500             2,500 เฉพาะเจาะจง ร๎านอาทิตย์เคร่ืองเย็น ร๎านอาทิตย์เคร่ืองเย็น ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 37/2562 ลว.25 ก.พ. 62

9 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ          126,200         126,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 71/2562 ลว.28 ก.พ. 62

10 จ๎างซํอมรถหมายเลขทะเบยน กง 4744 ตาก            19,891           19,891 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามนิสสัน แมํสอด บจก.สยามนิสสัน แมํสอด ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 51/2562 ลว.25 กพ. 62

11 ถํายเอกสารประจ าเดือน มค.62 (กองคลัง)             6,048             6,048 เฉพาะเจาะจง ร๎านล าพรวนถํายเอกสาร ร๎านล าพรวนถํายเอกสาร ผ๎ูมีอาชีพ ที่ตก52102/432 ลว.23 ก.พ. 
62

12 ถํายเอกสารประจ าเดือน มค.62 (กองวิชาการ)             7,894             7,894 เฉพาะเจาะจง ร๎านล าพรวนถํายเอกสาร ร๎านล าพรวนถํายเอกสาร ผ๎ูมีอาชีพ ที่ตก 52102/434 ลว.23 ก.พ.
62

13 จ๎างท าป้ายอิคริลิค พร๎อมติดต้ัง (กองวิชาการ)             2,500             2,500 เฉพาะเจาะจง ร๎านแมํสอดปร้ินท์ ร๎านแมํสอดปร้ินท์ ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 36/2562 ลว. 22 ก.พ. 62

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน    กุมภาพันธ์

(ชื่อหน่วยงาน)   เทศบาลนครแม่สอด

วันที1่-29 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562



14 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4 รายการ             5,135             5,135 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟาร์มาแลนด์ (1982) บจก.ฟาร์มาแลนด์ (1982) ผ๎ูมีอาชีพ ที่ ตก 52102/430 ลว.26 ก.พ.
 62

15 ซ้ือหน๎ากากอนามัยป้องกันฝุ่น มาตรฐาน N95  10,000 ชิ้น          321,000         321,000 เฉพาะเจาะจง บจก.วี.แอนด์ วี.เพาเอวร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล

บจก.วี.แอนด์ วี.เพาเอวร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล

ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 73/2562 ลว. 25 ก.พ. 62

16 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา16 รายการ          230,093         230,093 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ผ๎ูมีอาชีพ ที่ ตก 52102/623 ลว.23 ก.พ.
 62

17 จ๎างเหมาท าป้ายไวนิล 2 รายการ            30,000           30,000 เฉพาะเจาะจง ร๎านแมํสอดปร้ินท์ ร๎านแมํสอดปร้ินท์ ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 50/2562 ลว. 26 ก.พ. 62

18 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 2 รายการ            16,157           16,157 เฉพาะเจาะจง บจก.คอนโทรล ดาต๎า 
(ประเทศไทย)

บจก.คอนโทรล ดาต๎า (ประเทศ
ไทย)

ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 70/2562 ลว. 26 ก.พ.62

19 ซ้ือวัสดุกํอสร๎าง 21 รายการ            49,876           49,876 เฉพาะเจาะจง หจก.เดํนการชําง คอน
สตรัคชั่น

หจก.เดํนการชําง คอนสตรัคชั่น ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 69/2562 ลว. 15 ก.พ. 62

20 ซ้ือเก๎าอี้ห๎องประชุมสภา ฯ35 ตัว          499,800         499,800 เฉพาะเจาะจง บจก.ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ บจก.ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ ผ๎ูมีอาชีพ ที่67/2562 ลว. 15 ก.พ 62

21 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 16 รายการ            21,930           21,930 เฉพาะเจาะจง พีพี ซัพพลาย แอนด์เวอร์วิส พีพี ซัพพลาย แอนด์เวอร์วิส ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 63/2562   ลว. 12 ก.พ. 62

22 จ๎างถํายเอกสารประจ าเดือน มค.62 (กองชํางสุขาภิบาล)             3,957             3,957 เฉพาะเจาะจง ร๎านล าพรวนถํายเอกสาร ร๎านล าพรวนถํายเอกสาร ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 32/2562 ลว. 11 ก.พ. 62

23 จ๎างเหมาจัดสถานที่ (โครงการสํงเสริมและให๎ความร๎ูกลํุมผ๎ูสูงอายุฯ)             8,000             8,000 เฉพาะเจาะจง ร๎านดอกไม๎หลา ร๎านดอกไม๎หลา ผ๎ูมีอาชีพ ที่ ตก 52102/348 ลว.12ก.พ.
62

24 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  5 รายการ            28,000           28,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แมํเมยเฟอร์นิเจอร์ หจก.แมํเมยเฟอร์นิเจอร์ ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 64/2562 ลว. 12 ก.พ. 62

25 ซ้ือวัสดุโครงการ 7 รายการ            32,000           32,000 เฉพาะเจาะจง ร๎านปร้ินท์เซส ร๎านปร้ินท์เซส ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 65/2562  ลว. 12 ก.พ. 62

26 จ๎างตรวจเช็คระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์                321               321 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 34/2562 ลว.11 ก.พ. 62

27 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ            19,565           19,565 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 62/2562   ลว. 12 ก.พ. 62

28 จ๎างซํอมรถทะเบียน กข 6878 ตาก             3,720             3,720 เฉพาะเจาะจง บจก.บีแพทลททินั่ม บจก.บีแพทลททินั่ม ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 33/2562 ลว. 11 ก.พ. 62

29 จ๎างตรวจเช็คระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์                321               321 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 34/2562 ลว. 11 ก.พ. 62

30 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  2 รายการ            84,200           84,200 เฉพาะเจาะจง หจก.แมํเมยเฟอร์นิเจอร์ หจก.แมํเมยเฟอร์นิเจอร์ ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 68/2562 ลว. 12 ก.พ. 62

31 จ๎างซํอมเครืองแปลงสัญญาณดาวเทียมฯ   10  เคร่ือง            20,000           20,000 เฉพาะเจาะจง หจก.จัสมิน เอ็นเทอร์ไพรส์
 1999

หจก.จัสมิน เอ็นเทอร์ไพรส์ 2000 ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 48/2562  ลว. 12 ก.พ. 62

32 จ๎างท าป้ายไวนิล โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ        19,800.00       19,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิด หจก.บรรเจิด ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 49/2562  ลว. 11 ก.พ. 62



33 จ๎างเหมาเคร่ืองเสียงใช๎ในโครงการแขํงขันวอลเลย์บอลฯ             7,000             7,000 เฉพาะเจาะจง นายจิตวัต  วงษ์ค าหาญ นายจิตวัต  วงษ์ค าหาญ ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 52102  ลว. 11 ก.พ. 62

34 จ๎างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแขํงขันวอลเลย์บอลฯ             3,000             3,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 52102/291 ลว. 6 ก.พ. 62

35 ซ้ือถ๎วยรางวัลโครงการแขํงขันวอลเลย์บอลฯ             4,200             4,200 เฉพาะเจาะจง ร๎านสุพรแมํสอด ร๎านสุพรแมํสอด ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 52102/292 ลว. 6 ก.พ. 62

36 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  7 รายการ            34,500           34,500 เฉพาะเจาะจง บจก.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ (1979) บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 61/2562 ลว. 8 ก.พ. 62

37 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านทัตนศิลป์ ร๎านทัตนศิลป์ ผ๎ูมีอาชีพ ที่ตก 52102/300 ลว. 8 ก.พ. 
6238 จ๎างซํอมรถตักหน๎าขุดหลัง ทะเบียน ตค 3351 ตาก 18,400.00 18,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เฟื่องฟ้าไดนาโม บจก.เฟื่องฟ้าไดนาโม ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 46/2562 ลว. 7 ก.พ. 62

39 ซ้ือโทรทัศน์สีฯ 2 เคร่ือง 398,000.00 398,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดํนการชําง คอน
สตรัคชั่น

หจก.เดํนการชําง คอนสตรัคชั่น ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 57/2562  ลว. 7 ก.พ. 62

40 ซ้ือแบตเตอร์ร่ี 1 ลูก 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เฟื่องฟ้าไดนาโม บจก.เฟื่องฟ้าไดนาโม ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 62/2562   ลว. 5 ก.พ. 62
41 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ฯ  8 เคร่ือง 321,600.00 321,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดํนการชําง คอน

สตรัคชั่น
หจก.เดํนการชําง คอนสตรัคชั่น ผ๎ูมีอาชีพ ที่  66/2562  ลว. 6 ก.พ. 62

42 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 3 รายการ 41,200.00 41,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ บจก.ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 58/2562 ลว. 6  ก.พ. 62
43 ซ้ือเคร่ืองตัดหญ๎าแบบสายสะพายฯ  3  เคร่ือง 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดํนการชําง คอน

สตรัคชั่น
หจก.เดํนการชําง คอนสตรัคชั่น ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 56/2562 ลว. 6  ก.พ. 62

44 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ 49,830.00 49,830.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านนาโนคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส

ร๎านนาโนคอมพิวเตอร์แอนด์
เซอร์วิส

ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 55/2562 ลว.4 ก.พ. 62

45 จ๎างตกแตํงสถานที่ ฯ โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านดอกไม๎หลา ร๎านดอกไม๎หลา ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 44/2562 ลว. 5 ก.พ. 62
46 จ๎างท ากระเป๋าผ๎าติดพร๎อมสกีน2 สี  500 ใบ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านเป้สกรีน แมํสอด ร๎านเป้สกรีน แมํสอด ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 45/2562 ลว.  5 ก.พ. 62
47 จ๎างถํายเอกสารประจ าเดือน ธ.ค.61 6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านล าพรวนถํายเอกสาร ร๎านล าพรวนถํายเอกสาร ผ๎ูมีอาชีพ ที่ ตก 52102/277 ลว.2 ก.พ. 

6248 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ 47,260.00 47,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 59/2562 ลว. 5 ก.พ. 62
49 ซ้ือตลับเมตรเซนเซอร์วัดระยะฯ  2 เคร่ือง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดํนการชําง คอน

สตรัคชั่น
หจก.เดํนการชําง คอนสตรัคชั่น ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 60/2562 ลว. 8 ก.พ. 62

50 จ๎างซํอมรถยนต์ทะเบียน กจ 7448 ตาก 1,875.52 1,875.52 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามนิสสัน แมํสอด บจก.สยามนิสสัน แมํสอด ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 28/2562 ลว. 1 ก.พ. 62
51 จ๎างท าป้ายไวนิล ฯ โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร๎านแมํสอดปร้ินท์ ร๎านแมํสอดปร้ินท์ ผ๎ูมีอาชีพ ที ตก 52102/274  ลว.5 ก.พ.

 6252 ซ้ือวัสดุโครงการอบรมให๎ความร๎ูการจัดการขยะจ านวน 4 รายการ             7,800             7,800 เฉพาะเจาะจง ร๎านปร้ินเซส ร๎านปร้ินเซส ผ๎ูมีอาชีพ ที่ ตก 52102/247 ลว. 1 ก.พ.
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53 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 2 รายการ        57,480.40       57,480.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ผ๎ูมีอาชีพ ที่52/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

54 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครัว จ านวน 6 รายการ             8,754             8,754 เฉพาะเจาะจง ร๎านปร้ินเซส ร๎านปร้ินเซส ผ๎ูมีอาชีพ ที่51/2562 ลว. 1 ก.พ. 62



55 จ๎างปรับปรุงอาคารศูนย์สํงเสริมฯเศรษฐกิจชายแดนไทย-พมํา          265,000         265,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เดํนการชําง คอน
สตรัคชั่น

หจก.เดํนการชําง คอนสตรัคชั่น ผ๎ูมีอาชีพ สัญญาที่ 16/2562 ลว.4 ก.พ.
62

56 จ๎างถํายเอกสาร จ านวน 8 รายการ            12,244           12,244 เฉพาะเจาะจง ร๎านล าพรวนถํายเอกสาร ร๎านล าพรวนถํายเอกสาร ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 38/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

57 จ๎างจัดท าป้ายสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด(ศูนย์ประสานงานขับเคล่ือนเขต
เศรษฐกิจพิเศษตาก)ขนาด 192x666 ซม. พร๎อมติดต้ัง จ านวน 1 ป้าย

           11,689           11,689 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 40/2562 ลว. 4 ก.พ 62

58 โครงการจัดท าป้ายศูนย์สํงเสริมการทํองเที่ยวชายแดนไทย-เมียนมา(แมํสอด-
เมียวดี)

           23,000           23,000 เฉพาะเจาะจง ที ครีเอทีฟ ที ครีเอทีฟ ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 21/2562 ลว.12 ก.พ. 62

59 โครงการกํอสร๎างวิชชาลัยสูงวัยนครแมํสอด          250,000         250,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เดํนการชําง คอน
สตรัคชั่น

หจก.เดํนการชําง คอนสตรัคชั่น ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 15/2562 ลว. 5 ก.พ. 62

60 จ๎างเหมาท าป้ายไวนิล (โครงการอบรมให๎ความร๎ูการจัดการขยะ) จ านวน 21 
ป้าย

           12,600           12,600 เฉพาะเจาะจง ร๎านแมํสอดปร้ินท์ ร๎านแมํสอดปร้ินท์ ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 43/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

61 จ๎างถํายเอกสารพร๎อมเข๎าเลํมขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ จ านวน 
4 โครงการ

           20,480           20,480 เฉพาะเจาะจง ร๎านพี.เอ็น.ซัพพลาย&
เซอร์วิส

ร๎านพ.ีเอ็น.ซัพพลาย&เซอร์วิส ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 42/2562 ลว. 1 ก.พ. 62

62 ซ้ือวัสดุโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ านวน 4 รายการ            29,600           29,600 เฉพาะเจาะจง ร๎านปร้ินเซส ร๎านปร้ินเซส ผ๎ูมีอาชีพ ที่ 49/2562 ลว.1 ก.พ. 62

63 จ๎างโครงการปรับปรุงห๎องน้ าภายในอาคารส านักงาน          394,000         394,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เดํนการชําง คอน
สตรัคชั่น

หจก.เดํนการชําง คอนสตรัคชั่น ผ๎ูมีอาชีพ สัญญาที่ 17/2562 ลว. 5 ก.พ.
 2562


