
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1
จ้างย้ายพร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 ตัว              11,055              11,055 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 86/62 ลว. 3 พ.ค. 62

2 จ้างเหมาผูกผ้าระบายสีเหลืองและขาว โดยรอบร้ัวและอาคาร
ส านักงานเทศบาลนครแม่สอด

             30,000              30,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง ร้านดอกไม้ครูแดง ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 84/62 ลว. 1 พ.ค. 62

3
ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย(ฝ่ายป้องกันฯ)จ านวน 8 รายการ            200,000             200,000 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี พี ไพร์ อีควิป
เม้นท์

บริษัท วี พี ไพร์ อีควิป
เม้นท์

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 5/62 ลว. 13 พ.ค. 62

4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุส าหรับงานเคเบิ้ลทีวีเพื่อการศึกษา เทศบาล
นครแม่สอด จ านวน 5 รายการ

           117,050             117,050 เฉพาะเจาะจง
หจก จัสมิน เอ็นเทอร์
ไพรส์

หจก จัสมิน เอ็นเทอร์
ไพรส์

ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 140/62 ลว. 7 พ.ค. 62

5
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จ านวน 1 งาน              58,000              58,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง ร้านดอกไม้ครูแดง ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 81/62 ลว. 3 พ.ค. 62

6 จ้างรถซ่อมแซมจักรยานยนต์ของงานพัฒนารายได้(กองคลัง)จ านวน 5
 คัน

               2,410                2,410 เฉพาะเจาะจง สนอง ตันมา สนอง ตันมา ผู้มีอาชีพ ที่ 64/2562 ลว. 7 พ.ค. 2562

7 จ้างปรับปรุงและกั้นห้องเพิ่มเติมภายในกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด

             20,000              20,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.เด่นการช่าง คอน
สตรัคชั่น

หจก.เด่นการช่าง คอน
สตรัคชั่น

ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 80/62 ลว. 13 พ.ค. 62

8
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 18 รายการ              25,000              25,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาอนันต์ จ ากัด บริษัท ธนาอนันต์ จ ากัด ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 143/62 ลว. 13 พ.ค. 62

9
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 9 รายการ              11,505              11,505 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 141/62 ลว. 10 พ.ค. 62

10 จ้างถ่ายเอกสาร(กองสวัสดิการ)ประจ าเดือน เมษายน 2562                4,004                4,004 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ 66/2562 ลว. 10 พ.ค. 2562

11
ซ้ือวัสดุโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอ าเภอแม่สอด              24,936              24,936 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรแม่สอด ร้านสุพรแม่สอด ผู้มีอาชีพ ใบส้ังซ้ือส่ังจ้าง 142/62 ลว. 7 พ.ค. 62

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน      พฤษภาคม

(ชื่อหน่วยงาน)     เทศบาลนครแม่สอด

วันที่   1-31   เดือน    พฤษภาคม    พ.ศ. 2562



12 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กข 6878 ตาก 
จ านวน 2 รายการ

               3,800                3,800 เฉพาะเจาะจง ร้านชาติช่างยนต์ ร้านชาติช่างยนต์ ผู้มีอาชีพ ที่ 65/2562 ลว.7 พ.ค. 2562

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บริเวณรอบโรงเรียน(โรงเรียน
เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ)

           407,000             407,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง 
พี.อาร์.

หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง 
พี.อาร์.

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 63/62 ลว. 24 พ.ค. 62

14
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จ านวน 11 รายการ              52,150              52,150 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 144/62 ลว. 15 พ.ค. 62

15
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 19 รายการ              17,285              17,285 เฉพาะเจาะจง

หจก.เด่นการช่าง คอน
สตรัคชั่น

หจก.เด่นการช่าง คอน
สตรัคชั่น

ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 88/62 ลว. 3 พ.ค. 62

16 จ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน เมษายน 2562 (กองคลัง) จ านวน 
19,150 แผ่น

               9,575                9,575 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1333 ลว. 22 พ.ค. 2562

17
จ้างจัดท าป้าย จ านวน 24 รายการ              90,100              90,100 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 90/62 ลว. 28 พ.ค. 62

18 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
(lnk Tank Printer) จ านวน 3 เคร่ือง

             23,700              23,700 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 148/62 ลว. 16 พ.ค. 62

19
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 รายการ            249,500             249,500 เฉพาะเจาะจง

หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง 
พี.อาร์.

หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง 
พี.อาร์.

ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 146/62 ลว. 13 พ.ค. 62

20
ซ้ือกระดาษ A4 จ านวน 2 รายการ              24,750              24,750 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 149/62 ลว. 27 พ.ค. 62

21
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร(กองช่างสุขาภิบาล)ประจ าเดือน เมษายน 2562                3,688                3,688 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ 68/2562 ลว.22 พ.ค. 2562

22 จ้างเหมาร้ือ ย้าย ถอดประกอบเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ังและต่อ
ปล๊ักไฟ

             34,850              34,850 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 89/62 ลว. 24 พ.ค. 62

23
ซ้ืออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562          3,835,411          3,835,411 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์

บริษัท เชียงใหม่เฟรช
มิลค์

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 6/62 ลว. 24 พ.ค. 62

24 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจ าปี
พุทธศักราช 2562

             19,710              19,710 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 151/62 ลว. 29 พ.ค. 62

25 จ้างเหมาผูกผ้าและจัดสถานที่ จ านวน 1 งาน การจัดกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
ประจ าปีพุทธศักราช 2562

             25,000              25,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง ร้านดอกไม้ครูแดง ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 92/62 ลว. 29 พ.ค. 62



26 จ้างเหมาท าป้ายไวนิคใส่กรอบสีทองพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบนมราชินี ขนาด 1.2x 2.4 เมตร จ านวน 2 ป้าย การจัด
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช 2562

               9,000                9,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1436 ลว. 29 พ.ค. 62

27 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง(โครงการปรับสภาพแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมและส่ิง
อ านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจ าปี
งบประมาณ 2562)

             20,000              20,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง 
พี.อาร์.

หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง 
พี.อาร์.

ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 147/62 ลว. 16 พ.ค. 62

28
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว            175,235             175,235 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 146/62 ลว. 13 พ.ค. 62

29 จ้างซ่อมจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลยทะเบียน กทฉ 593 ตาก 
(กองคลัง) จ านวน 1 คัน

               1,830                1,830 เฉพาะเจาะจง สนอง ตันมา สนอง ตันมา ผู้มีอาชีพ ที่ 67/2562 ลว. 22 พ.ค. 2562

30
จ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน เมษายน 2562จ านวน 13,782 แผ่น                6,891                6,891 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1380 ลว. 23 พ.ค. 62

31 จ้างท าวารสารนครแม่สอดนิวส์ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
จ านวน 1,000 แผ่น

               6,250                6,250 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ-์
โฟว์ จ ากัด

บริษัท โพรเจ็คท์ ไฟฟ์-
โฟว์ จ ากัด

ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1049 ลว. 28 พ.ค. 62

32 จ้างท าป้ายไวนิค โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเคร่ือข่ายองค์กรประสาน
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

               6,000                6,000 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สอดปร้ินท์ ร้านแม่สอดปร้ินท์ ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1427 ลว. 28 พ.ค. 62

33 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเคร่ือข่ายองค์กร
ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

               9,000                9,000 เฉพาะเจาะจง ร้านบัตเตอร์ฟลาย ร้านบัตเตอร์ฟลาย ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1426 ลว. 28 พ.ค. 62

34 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเคร่ือข่ายองค์กรประสาน
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จ านวน 3 รายการ

               2,932                2,932 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ 094/2562 ลว.28 พ.ค. 2562

35
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ              12,115              12,115 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 150/62 ลว. 28 พ.ค. 62

36
จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ www.maesotsociety.com                8,000                8,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอ็น.พี. กรุ๊ฟ ร้าน พ.ีเอ็น.พ.ี กรุ๊ฟ ผู้มีอาชีพ

สัญญาจ้างท าของที่ 64/62 ลว. 28 พ.ค.
 62

37 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ส่ีประตู ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน
 กจ 7019 ตาก

               1,682                1,682 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามนิสสันแม่
สอด จ ากัด

บริษัท สยามนิสสันแม่
สอด จ ากัด

ผู้มีอาชีพ ที่ 71/2562 ลว. 29 พ.ค. 2562

38
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง                1,890                1,890 เฉพาะเจาะจง

ร้านนาโนคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส

ร้านนาโนคอมพิวเตอร์
แอนด์เซอร์วิส

ผู้มีอาชีพ ที่ 70/2562 ลว. 29 พ.ค. 2562

39 จ้างเหมารถตู้เพื่อเข้าร่วมโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย

           333,000             333,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอด ทราเวล 13 หจก.แม่สอด ทราเวล 14 ผู้มีอาชีพ
สัญญาจ้างทั่วไปที่ 66/62 ลว. 31 พ.ค. 
62



40 จ้างเหมาท าป้ายโฟมบอร์ดพร้อมติดต้ังโครงการปฐมนิเทศพนักงานครู
เทศบาล จ านวน 1 ป้าย

               3,600                3,600 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผู้มีอาชีพ ที่ 69/2562 ลว.29 พ.ค. 2562

41 จ้างเหมาบริการผุ้ฝึกสอนกีฬา โรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด(โครงการ
สรรหาบุคลากรทดแทนอัตราก าลังที่ขาด)

             60,000              60,000 เฉพาะเจาะจง
นายธนภัทร ประภัสรา
ภรณ์

นายธนภัทร ประภัสรา
ภรณ์

ผู้มีอาชีพ ที่ 65/2562 ลว.31 พ.ค. 2563

42
ซ้ือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จ านวน 9 รายการ              43,880              43,880 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1518 ลว. 23 พ.ค. 62

43
ซ้ือวัสดุกีฬา จ านวน 4 รายการ              69,320              69,320 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรแม่สอด ร้านสุพรแม่สอด ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 154/62 ลว. 31 พ.ค. 62

44
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ            109,200             109,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 148/62 ลว. 16 พ.ค. 62

45
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 6 รายการ            500,000             498,400 เฉพาะเจาะจง

หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง 
พี.อาร์.

หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง 
พี.อาร์.

ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 152/62 ลว. 27 พ.ค. 62

46
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ              46,400              46,400 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่เมย เฟอร์นิเจอร์ หจก.แม่เมย เฟอร์นิเจอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 153/62 ลว. 30 พ.ค. 62

47 จ้างซ่อมแซมโครงการป้ายประชสัมพันธ์บริเวณวงเวียนใหญ่ จ านวน 1
 งาน

               6,000                6,000 เฉพาะเจาะจง
หจก.เด่นการช่าง คอน
สตรัคชั่น

หจก.เด่นการช่าง คอน
สตรัคชั่น

ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1472 ลว. 4 พ.ค. 62

48 จ้างซ่อมแซมโครงการป้ายประชสัมพันธ์บริเวณวงเวียนใหญ่ จ านวน 1
 งาน

               6,001                6,001 เฉพาะเจาะจง
หจก.เด่นการช่าง คอน
สตรัคชั่น

หจก.เด่นการช่าง คอน
สตรัคชั่น

ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1472 ลว. 4 พ.ค. 63


