
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 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 รายการ 41,947        41,947         เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 18/2562 ลว. 29 พ.ย. 2561

2
ซ้ือวัสดุส านักงาน ผ้าต่วนสีเหลือง-สีขาว จ านวน 2 
รายการ

23,800        23,800         เฉพาะเจาะจง ร้านราชาผ้าม่าน ร้านราชาผ้าม่าน ผู้มีอาชีพ ที่ 15/2562 ลว. 30 พ.ย. 2561

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 41,125        41,125         เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ 17/2562 ลว. 30 พ.ย. 2561

4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 9,580          9,580           เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรแม่สอด ร้านสุพรแม่สอด ผู้มีอาชีพ ที่ ตก52102/3705 ลว. 29 พ.ย. 61

5
ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji 3060 จ านวน 5 
หลอด

18,725        18,725         เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอสาร ผู้มีอาชีพ ที่ 14/2562 ลว. 27 พ.ย. 2561

6
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน กง 1835 ตาก 
จ านวน75รายการ

223,944.05  223,944.05    เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันแม่สอด จ ากัด บ.สยามนิสสันแม่สอด จ ากัด ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 19/2562 ลว.7 ก.พ. 62

7 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล จ านวน 2 รายการ 3,300          3,300           เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผู้มีอาชีพ ที่ 14/2562 ลว. 28 พ.ย. 2561

8 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ 8,250          8,250           เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ ตก52102/2562 ลว. 29 พ.ย. 61

9
จ้างถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม 2561 กองช่าง
สุขาภิบาล

8,294          8,294           เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอสาร ผู้มีอาชีพ ที่ ตก52102/2556 ลว. 26 พ.ย. 61

10 ซ้ือวัสดุกีฬา 8 รายการ 25,399        25,399         เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรแม่สอด ร้านสุพรแม่สอด ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 13/2562 ลว. 26 พ.ย. 61

11
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ กองวิชาการ 95,680        95,680         เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 12/2562 ลว. 27 พ.ย. 61

12
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม กองวิชาการ จ านวน 2
 รายการ

37,300        37,300         เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอสาร ผู้มีอาชีพ ที่ 13/2562 ลว. 27 พ.ย. 61

13 ซ้ือแบตเตอร่ีรีโมท จ านวน 2 อัน 642            642             เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันแม่สอด จ ากัด บ.สยามนิสสันแม่สอด จ ากัด ผู้มีอาชีพ ที่ 30/2562 ลว. 22 พ.ย. 61

14 ซ้ือกล้องถ่ายรุป กองวิชาการ จ านวน 1 ตัว 77,900        77,900         เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ข้อตกลงที่ 11/2562 ลว. 20 พ.ย. 61

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ........พฤศจิกายน...............

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

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



15
จ้างถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม 2561 กองสวัสดิการ 3,145          3,145           เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ 13/2562 ลว. 22 พ.ย. 2561

16
จ้างท าป้ายฟิวเจอร์บอร์ดและป้ายอะคริลิค จ านวน 
10 รายการ

4,400          4,400           เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ที่ 12/2562 ลว. 21 พ.ย. 2561

17
จ้างเหมารถยนต์(ตู้) ทัศนศึกษาดูงานจัดการศึกษาครุ
และบุคลากร

94,500        94,500         เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดทราเวล 14 หจก.แม่สอดทราเวล 15 ผู้มีอาชีพ ที่ 12/2562 ลว. 14 พ.ย. 2561

18
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า กข 6767 ตาก 
จ านวน2รายการ

4,500          4,500           เฉพาะเจาะจง ร้าน อาทิตย์เคร่ืองเย็น ร้าน อาทิตย์เคร่ืองเย็น ผู้มีอาชีพ ที่ 011/2562 ลว. 16 พ.ย. 2561

19
จ้างติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณ
สนามกีฬานานาชาติ

485,900      485,900        เฉพาะเจาะจง หจก.จัสมิน เอ็นเทอร์ไพรส์ 2000 หจก.จัสมิน เอ็นเทอร์ไพรส์ 2000 ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 3/2562 ลว.27 พ.ย. 62ช1

20
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ขนาด 1x5 เมตร จ านวน 1 ผืน 900            900             เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผู้มีอาชีพ ที่ 010/2562 ลว. 16 พ.ย. 61

21
ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาฯ 
จ านวน 7 รายการ

9,850          9,850           เฉพาะเจาะจง ร้าน ปร้ินเซส ร้าน ปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/3534 ลว.16 พ.ย. 61

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ าการ 21 รายการ 30,000        30,000         เฉพาะเจาะจง ร้าน ปร้ินเซส ร้าน ปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ 7/2562 ลว. 15 พ.ย. 2561

23 วื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 6 รายการ 49,580        49,580         เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญ ร้านจงเจริญ ผู้มีอาชีพ ที่ 8/2562 ลว. 16 พ.ย. 2561

24 ซ้ือค่าถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม 2561 3,145          3,145           เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ 15/2561 ลว.30 ต.ค.2562

25 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 13 เคร่ือง 14,450        14,450         เฉพาะเจาะจง แม่สอดเอ้นเนอร์เทค แม่สอดเอ้นเนอร์เทค ผู้มีอาชีพ ที่ 4/2562 ลว.19 พ.ย. 2561

26 จ้างซ่อมแซมชุดเคร่ืองเสียง จ านวน 3 รายการ 4,400          4,400           เฉพาะเจาะจง เจ. เอ็ม. เค.บายเซล์ เจ. เอ็ม. เค.บายเซล์ ผู้มีอาชีพ ที่ 4/2562 ลว.19 พ.ย. 2561

27 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองคลัง จ านวน 2 รายการ 4,300          4,300           เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 30/2562 ลว. 13 พ.ย. 61

28 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ 80-5706 ตาก 14,900        14,900         เฉพาะเจาะจง บ.เฟื่องฟ้าไดนาโม บ.เฟื่องฟ้าไดนาโม ผู้มีอาชีพ ที่ 3/2562 ลว.13 พ.ย. 61

29
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ขนาด 155x319 เมตร จ านวน
 1 ผืน

1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิด หจก.บรรเจิด ผู้มีอาชีพ ที่ 07/2562 ลว. 9 พ.ย. 2561

30 ซ่อมแซมบานสวิงประคู จ านวน 1 ชุด 1,500          1,500           เฉพาะเจาะจง ร้านกระจกศรัญญา ร้านกระจกศรัญญา ผู้มีอาชีพ  ที่ 08/2562   ลว. 9 พ.ย. 2561

31 ซ้ือวัสดุงานบ้าน จ านวน 12 รายก่าร 10,000        10,000         เฉพาะเจาะจง หจก.สุภารัตน์มินิมาร์ท หจก.สุภารัตน์มินิมาร์ท ผู้มีอาชีพ ที่ ตก52102/2436 ลว.12 พ.ย. 61

32 ซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 41,230        41,230         เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 6/2562 ลว. 12 พ.ย. 2561

33 ชื้อวัสดุส านักงาน (ตรายาง) จ านวน 6 รายการ 2,410          2,410           เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ที่ 026/2562 ลว. 6 พ.ย. 2561

34 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 13 รายการ 41,446.15    41,446.15     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/3414 ลว.8 พ.ย. 61

35 ซ้ือวัสดุส านักงาน (กองคลัง) จ านวน 10 รายการ 2,400          2,400           เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ที่ 024/2562 ลว. 7 พ.ย. 2561



36
ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน DLTV ศพด.มัสยิดฯ 
และ ศพด.วัดมณีไพรสณฑ์

61,400        61,400         เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 5/2562 ลว. 7 พ.ย. 2561

37 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 7 เคร่ือง 87,650        87,650         เฉพาะเจาะจง แม่สอดเอ้นเนอร์เทค แม่สอดเอ้นเนอร์เทค ผู้มีอาชีพ ที่ 14/2562 ลว. 30 พ.ย. 2561

38
ถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนตุลาคม 2561กองวิชาการ 
จ านวน 10,310 แผ่น

5,155          5,155           เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอสาร ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/2567 ลว.29 พ.ย. 61

39
จ้างซ่อมแซมประตูและกระจกของอาคารส านักงาน 
จ านวน 3 รายการ

2,250          2,250           เฉพาะเจาะจง กระจกศรัญญา กระจกศรัญญา ผู้มีอาชีพ ที่ 06/2562 ลว. 2 พ.ย. 2561

40
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ (ซ่อมสายสแกนเนอร์) 
จ านวน 1 ตัว

321            321             เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที05 /2562  ลว. 10 พ.ย. 61

41 จ้างเหมาก าจัดปลวกบริเวณอุทยานการเรียนรู้ฯ 85,000        85,000         เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.เอ็น.แอนด์ซันเวอร์วิส หจก.เอส.เอ็น.แอนด์ซันเวอร์วิส ผู้มีอาชีพ ที่ 2/2562 ลว. 9 พ.ย. 2561

42 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ส านักปลัด 67,300        67,300         เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที่ 20/2562 ลว. 1 พ.ย. 2561

43 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองวิชาการ 24,000        24,000         เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที่ 22/2562 ลว. 1 พ.ย. 2561

44 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองสาธารณสุข 38,500        38,500         เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที่ 19/2562 ลว. 1 พ.ย. 2561

45 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองคลัง 13,200        13,200         เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที่ 18/2562 ลว. 1 พ.ย. 2561

46 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองการศึกษา 27,800        27,800         เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที่ 17/2562 ลว. 1 พ.ย. 2561

47
ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานป้องกันและ
บรรเทาภัย

50,510        50,510         เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที่ 24/2562 ลว. 1 พ.ย. 2561

48 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองสวัสดิการสังคม 7,600          7,600           เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที่ 21/2562 ลว. 1 พ.ย. 2561

49 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองช่างสุขาภิบาล 38,300        38,300         เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที่ 23/2562 ลว. 1 พ.ย. 2561

50 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน กองช่าง 61,400        61,400         เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ หจก.แม่สอดวัฒนาบริการ ผู้มีอาชีพ ที่ 25/2562 ลว. 1 พ.ย. 2561


