
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

 หรือจัดจ้าง 
(บาท)

(บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

1 จ้างถ่ายเอกสาร เดือน พย.61 (กองวิชาการฯ)       6,074.00           6,074.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ ตก52102/2737 ลว.28 ธ.ค. 61

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 รายการ      99,962.00          99,962.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตรอ์ สาขาแม่สอด หจก.ตากคอมพิวเตรอ์ สาขาแม่
สอด

ผู้มีอาชีพ ที่ 25/2562 ลว. 26 ธ.ค. 2562

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ      20,000.00          20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ 26/2562 ลว. 26 ธ.ค. 2562

4
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตก 155
 ตาก

     19,900.00          19,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เฟื่องฟ้าไดนาโม บจก.เฟื่องฟ้าไดนาโม ผู้มีอาชีพ
สัญญาที่ 19/2562 ลว.11 ธ.ค. 61

5 จ้างเปล่ียนรูมเทอร์โมเคร่ืองปรับอากาศ       1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ผู้มีอาชีพ ที่ 18/2562 ลว. 25 ธ.ค. 2561

6 ซ่อมรถจักรยานยนต์ กองคลัง จ านวน 5 คัน       3,760.00           3,760.00 เฉพาะเจาะจง นายสนอง  ตันมา นายสนอง  ตันมา ผู้มีอาชีพ ที่ 17/2562 ลว. 21 ธ.ค. 2561

7
จ้างถ่ายเอกสาร เดือน พย.61 (กองช่างสุขาภิบาล)       5,820.00           5,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสร ผู้มีอาชีพ ที่ ตก52102/2688 ลว. 20 ธ.ค. 

61

8 จ้างซ่อมแซมรถ หมายเลขทะเบียน กค 165 ตาก      17,164.30          17,164.30 เฉพาะเจาะจง บจก.อีซูชุตากฮกฮันต้ึง บจก.อีซูชุตากฮกฮันต้ึง ผู้มีอาชีพ ที่ 16/2562 ลว. 19 ธ.ค. 2561

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ      25,532.00          25,532.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ 23/2562 ลว. 14 ธ.ค. 2561

10 ซ้ือหลอดไฟฟ้า ขนาด 1,000วัตต์       6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญ ร้านจงเจริญ ผู้มีอาชีพ

11
จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ    148,000.00        148,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น ผู้มีอาชีพ ที่ ตก52102/2640 ลว. 11 ธ.ค. 

61

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา Sodium Valproate 500 mg.      13,950.00          13,950.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอผคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศ
ไทย)

บจก.แอผคาร์ ฟาร์มาแลป 
(ประเทศไทย)

ผู้มีอาชีพ ที่ 21/2562 ลว.11 ธ.ค. 2561

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ........ธันวาคม...............

(ชื่อหน่วยงาน)...............เทศบาลนครแม่สอด.................................

วันที่ .............. เดือน .........ธันวาคม...................... พ.ศ. 2561 (1)



13
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา Sodium Valproate 200 mg.       6,100.00           6,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ผู้มีอาชีพ

ที่ ตก52102/2621 ลว. 11 ธ.ค.61

14 ซ่ือวัสดุส านักงาน จ านวน 29 รายการ (กองวิชาการ)      24,190.00          24,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ 22/2562 ลว. 13 ธ.ค.2561

15
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 49 รายกาน    318,086.04        318,086.04 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ผู้มีอาชีพ

ที่ ตก52102/2625 ลว. 11 ธ.ค.61

16 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 23 รายการ      26,025.00          26,025.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญโดย นส.วรีวรรณ ปุ๋ม
เงิน

ร้านโชคเจริญโดย นส.วรีวรรณ 
ปุ๋มเงิน

ผู้มีอาชีพ ที่ 15/2562 ลว.7 ธ.ค. 2561

17 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 33  รายการ    454,079.00        454,079.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแจริญภัณฑ์ ร้านแจริญภัณฑ์ ผู้มีอาชีพ ที่ 20/2562 ลว. 7 ธ.ค. 2561

18 จ้างท าป้ายไวนิล รับสเด็จพระเทพฯ จ านวน 2 ป้าย      32,874.00          32,874.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิด โฆษณา หจก.บรรเจิด โฆษณา ผู้มีอาชีพ ที่ 15/2562 ลว. 14 ธ.ค. 2561

19 จ้างติดต้ังระบบไฟฟ้าตู้ MDB คลินิคชุมชนอบอุ่น จ านวน 1 
งาน

   220,000.00        220,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สหเอ็นจิเนียร่ิง บ.สหเอ็นจิเนียร่ิง ผู้มีอาชีพ ที่ 4/2562 ลว. 18 ธ.ค. 2561

20 จ้างติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ภายในเขต 
เทศบาลนครแม่สอด

   495,000.00        500,000.00 E-bidding บจก. เนเจอร์รัล โปรเทค จ ากัด   
บริษัท ฟาร์ ฟอร์เวิร์ด จ ากัด     

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิศวกรรมจราจร

บจก. เนเจอร์รัล โปรเทค จ ากัด  
 495,000 บาท

ราคาต่ าสุด ที่ 4/2562 ลว. 18 ธ.ค. 2562

21 จ้างติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด

       970,000            997,288 E-bidding หจก. จัสมิน เอ็นเทอร์ไพรส์ 2000 
ราคาที่เสนอ 970,288 บาท   บจก.
ตากเทเลคอมแอนด์เอ็นจิเนียร่ิง  

ราคาที่เสนอด 830,000 บาท

หจก. จัสมิน เอ็นเทอร์ไพรส์ 
2000  970,000 บาท

ราคาต่ าสุด สัญญาที่ 6/2562 ลว.27 ธ.ค. 61

22

จ้างดูแลระบบโปรแกรมส าเร็จรูปสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(GIS) และระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๘ เดือน

         80,000              80,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่โจ้ เดเวลลอปปิ้ง กรุ๊ปซ์ หจก.แม่โจ้ เดเวลลอปปิ้ง กรุ๊ปซ์ ผู้มีอาชีพ ที่ 7/2562 ลว. 28 ธ.ค. 2562


