
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

1 ซ้ือน้า้ด่ืม ปีงบ 2562 ส้านักปลัด 12,960                    12,960                เฉพาะเจาะจง ร้านบัตเตอร์ฟลาย ร้านบัตเตอร์ฟลาย ผู้มีอาชีพ ที ่ตก52102/2280 ลว. 2 ต.ค.62

2 ซ้ือหนังสือพมิพ ์ปีงบ 2562 ส้านักปลัด 2,420                      2,420                  เฉพาะเจาะจง ร้านสินสมบัติ 2 ร้านสินสมบัติ 2 ผู้มีอาชีพ ที ่011/2562 ลว.3 ต.ค. 2561

3 ซ้ือหนังสือพมิพ ์ปีงบ 2562 กองคลัง 2,420                      2,420                  เฉพาะเจาะจง ร้านสินสมบัติ 3 ร้านสินสมบัติ 3 ผู้มีอาชีพ ที ่010/2562 ลว.3 ต.ค. 2561

4 ซ้ือน้า้ด่ืม ปีงบ 2562 กองสวัสดิการ 4,320                      4,320                  เฉพาะเจาะจง ร้านบัตเตอร์ฟลาย ร้านบัตเตอร์ฟลาย ผู้มีอาชีพ ที ่012/2562 ลว.5 ต.ค. 2561

5 ซ้ือน้า้ด่ืม ปีงบ 2562 กองการศึกษา 3,600                      3,600                  เฉพาะเจาะจง ร้านบัตเตอร์ฟลาย ร้านบัตเตอร์ฟลาย ผู้มีอาชีพ ที 013/2562 ลว.5 ต.ค. 2561

6 จ้างจัดท้าพวงมาลา วันปิยะมหาราช ปี 2561 1,000                      1,000                  เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง ร้านดอกไม้ครูแดง ผู้มีอาชีพ ที ่01/2562 ลว.5 ต.ค. 2561

7 จ้างจัดท้าพวงมาลา วันคล้ายสวรรคต ร.9 1,000                      1,000                  เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง ร้านดอกไม้ครูแดง ผู้มีอาชีพ ที ่02/2562 ลว.8 ต.ค. 2561

8 ซ้ือน้า้ด่ืม ปีงบ 2562 กองช่าง 7,200                      7,200                  เฉพาะเจาะจง ร้านบัตเตอร์ฟลาย ร้านบัตเตอร์ฟลาย ผู้มีอาชีพ ที ่ตก52102/2299 ลว. 11 ต.ค.62

9 ซ้ือแบบพมิพต่์างๆ กองคลัง 15 รายการ 130,184                  130,184              เฉพาะเจาะจง โรงพมิพรั์กษาดินแดน โรงพมิพรั์กษาดินแดน ผู้มีอาชีพ ที ่ตก 52102/2303 ลว.16 ต.ค. 61

10 ซ้ือน้า้ด่ืม ต.ค- ก.ย. 2562 กองคลัง 2,160                      2,160                  เฉพาะเจาะจง ร้านบัตเตอร์ฟลาย ร้านบัตเตอร์ฟลาย ผู้มีอาชีพ ที ่014/2562 ลว.12 ต.ค. 62

11 ซ้ือชุดแข่งขันกีฬาและวัสดุอุปกรณ์ 174,600                  174,600              เฉพาะเจาะจง ร้านสพรแม่สอด ร้านสพรแม่สอด ผู้มีอาชีพ ที ่02/2562 ลว.17 ต.ค. 61

12 จ้างท้าป้ายสต๊ิกเกอร์ติดกระจกและป้ายอะคริลิค 500                        500                    เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ที ่03/2562 ลว.18 ต.ค. 61

13 จ้างเหมาบุคลากรส้าหรับใหบ้ริการในคลินิคชุมชน ต้าแหน่งพนักงานจ้างทัว่ไป110,000                  110,000              เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมาลี สะกะบูรมะ นางสาวสุมาลี สะกะบูรมะ ผู้รับจ้าง ที ่ตก52102/2336 ลว. 25 ต.ค. 62

14 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง 9 รายการ 3,154                      3,154                  เฉพาะเจาะจง ร้านล้าน 26 ร้านล้าน 27 ผู้มีอาชีพ ที ่015/2562 ลว. 30 ต.ค.2562

15 อาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที ่2/2561 4,124,816                4,124,816            เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จา้กัด บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จา้กัด ผู้มีอาชีพ สัญญาซ้ือที ่1/62 ลว. 31 ตค. 61

16 ซ้ือดรัมเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji 3060 9,100                      9,100                  เฉพาะเจาะจง ร้านล้าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล้าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที ่ตก 52102/2358 ลว.31 ต.ค. 61

17 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์ตลับหมึก Fuji Xerox 3124 31,920                    31,920                เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพวิเตอร์ หจก.ตากคอมพวิเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที ่4/2562 ลว.31 ต.ค. 61

18 ซ้ือแบตเตอร่ี จา้นวน 1 ลูก กข7070 ตาก 4,100                      4,100                  เฉพาะเจาะจง บ. บี แพลททินัม่ ออโต้ เซอร์วิส บ. บี แพลททินัม่ ออโต้ เซอร์วิส ผู้มีอาชีพ ที ่016/2562 ลว. 31 ต.ค. 2562

19 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม กองวิชาการ 21,200                    21,200                เฉพาะเจาะจง ร้านล้าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล้าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที ่1/2562 ลว. 5 ต.ค. 2561

20 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ส้านักปลัด 65,300                    67,300                เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที ่2/2562  ลว. 5 ต.ค. 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .......ตุลาคม  2561................

(ชือ่หน่วยงาน).......เทศบาลนครแม่สอด.........................................

วันที ่.............. เดือน ........ตุลาคม....................... พ.ศ. 2561 (1)
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ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .......ตุลาคม  2561................

(ชือ่หน่วยงาน).......เทศบาลนครแม่สอด.........................................

วันที ่.............. เดือน ........ตุลาคม....................... พ.ศ. 2561 (1)

21 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน กองวิชาการ 14,000                    24,000                เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที ่8/2562  ลว. 5 ต.ค. 2561

22 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน กองสาธารณสุข 40,500                    38,500                เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที ่7/2562  ลว. 5 ต.ค. 2561

23 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง 13,200                    13,200                เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที ่1/2562  ลว. 5 ต.ค. 2561

24 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา 27,800                    27,800                เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที ่3/2563  ลว. 5 ต.ค. 2561

25 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน งานป้องกันและบรรเทาภยั 51,860                    50,510                เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที ่9/2562  ลว. 5 ต.ค. 2561

26 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน กองสวัสดิการสังคม 7,600                      7,600                  เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที ่4/2562 ลว.31 ต.ค. 61

27 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน กองช่างสุขาภบิาล 38,300                    38,300                เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที ่6/2562  ลว. 5 ต.ค. 2561


