
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 จ้างติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขต
เทศบาลนครแม่สอด

          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

เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติ
ตามประกาศ

สัญญาที่ 6/2562 ลว.27 ธ.ค. 61

2 ซ้ือของขวัญวันเด็กส าหรับเด็กและเยาวชนฯ            25,200              25,200 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 32/62 ลว.9มค.
62

3 ซ้ือถ่านอัลคาไลน์ จ านวน 2 รายการ              2,880                2,880 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เอ็ม.เค.บายเซลล์ ร้านเจ.เอ็ม.เค.บายเซลล์ ผู้มีอาชีพ ที่ 50/2562 ลว. 9 ม.ค. 2562

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน 21 รายการ        26,729.00              26,729 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 35/62 ลว.15
มค.62

5 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มงบการเงิน              3,120                3,120 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ 22/2562 ลว. 14 ม.ค. 62

6 ซ้ือโทรทัศนสี 2 เคร่ือง           399,980             399,980 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 37/62 ลว.18
มค.62

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน 24 รายการ            38,231              38,231 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 36/62 ลว.18
มค.62

8 ซ้ือเก้าอี้แถวขนาด 3 ที่นั่ง           108,000             108,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ บจก.ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 38/62 ลว.18
มค.62

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน .......มกราคม  2562................

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

วันที่ .............. เดือน .......มกราคม................. พ.ศ. 2562 (1)



9 ซ้ือโต๊ะท างาน 2 รายการ            30,000              23,400 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่เมย เฟอร์นิเจอร์ หจก.แม่เมย เฟอร์นิเจอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 39/62 ลว.18
มค.62

10 ซ้ือเก้าอี้พนักพิงและที่นั่งหุ้มด้วยหนัง ฯ            20,000              15,000 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่เมย เฟอร์นิเจอร์ หจก.แม่เมย เฟอร์นิเจอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 40/62 ลว.24
มค.62

11 ซ้ือยา Symbicort 50 กล่อง            31,565              31,565 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเครเอสเอช (ประเทศไทย) บจก.ดีเครเอสเอช (ประเทศไทย) ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 41/62 ลว.25
มค.62

12 ซ้ือยา 2 รายการ              2,565                2,565 เฉพาะเจาะจง บจก.ยูเมด้า บจก.ยูเมด้า ผู้มีอาชีพ ที่ 052/2562 ลว. 24 ม.ค. 62

13 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ           146,100             146,100 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 45/62 ลว.25
มค.62

14 ซ้ือรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ  1 เคร่ือง           182,000             182,000 เฉพาะเจาะจง บจก.โอเค จินหลง บจก.โอเค จินหลง ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 46/62 ลว.25
มค.62

15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  3  รายการ              7,510                7,510 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 44/62 ลว.28
มค.62

16 ซ้ือแบบพิมพ์ของงานพัสดุ 3 รายการ            27,125              27,125 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ผู้มีอาชีพ ตก.52102/79  ลว. 25 มค.62

17 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 5 รายการ            99,000              99,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ บจก.ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 42/62 ลว.28
มค.62

18 ซ้ือวัสดุส านังาน 58 รายการ            73,111              73,111 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 43/62 ลว.28
มค.62

19 ซ้ือรถตีเส้นสนามฟุตบอล 1 เคร่ือง            20,000              20,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรแม่สอด ร้านสุพรแม่สอด ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 47/62 ลว.25
มค.62

20 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ            89,200              89,200 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 48/2562 ลว. 30 มค. 62

21 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 16 รายการ           281,938             281,938 เฉพาะเจาะจง หจก. เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น หจก. เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น ผู้มีอาชีพ ที่ 54/2562 ลว. 31 มค. 62

22 จ้างถ่ายเอกสาร เดือน ธันวาคม 2562              4,734                4,734 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ

23 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลข
ทะเบียน กข 6556 ตาก จ านวน 8 รายการ

         7,664.41            7,664.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จ ากัด ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/38 ลว. 16 ม.ค.62



24

จ้างเหมาเคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด โครงการจัดง
งานวันสมเด้จพระนเรศวรมหาราช(วันยุทธหัตถี)

             7,000                7,000 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิศักดื จาดแดง นายสุทธิศักดื จาดแดง ผู้มีอาชีพ ที่ตก 52102/57 ลว. 12 ม.ค. 62

25 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5710
 ตาก

           16,050              16,050 เฉพาะเจาะจง บรัท เฟื่องฟ้าไดนาโม จ ากัด บรัท เฟื่องฟ้าไดนาโม จ ากัด ผู้มีอาชีพ ที่ 21/2562 ลว. 11 ม.ค. 62

26 จ้างเหมาจัดสถานที่ (งานวันครู ประจ าปี 2562)              5,100                5,100 เฉพาะเจาะจง หจก.ท ามาดี 998 หจก.ท ามาดี 999 ผู้มีอาชีพ ที่ตก 52102/0075 ลว.15 ม.ค. 
62

27

จ้างเหมาจัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณ(โล่อคาลิค)
ส าหรับผู้บริหารดีเด่น,ครูดีเด่น และผู้ดุแลเด้กดีเด่น
 ขนาด 9 นิ้ว จ านวน 7 โล่

           10,500              10,500 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรแม่สอด ร้านสุพรแม่สอด ผู้มีอาชีพ ที่22/2562 ลว.15 ม.ค. 62

28 จ้างถ่ายเอกสาร (กองช่างสุขาภิบาล)เดือนธันวาคม
 2561

             4,928                4,928 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ 23/2562 ลว.15 ม.ค. 62

29 จ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร อาคารเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก จ านวน 7 รายการ

           59,050              59,050 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 36/2562 ลว.15 ม.ค. 
62

30 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ขนาด 4x8 เมตร (วันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2562 ) จ านวน 1 ป้าย

             4,800                4,800 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผู้มีอาชีพ ที่ 20/2562 ลว. 9 ม.ค. 62

31 จ้างซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองเล่นวิทยาศาสตร์
ในอุทยานการเรียนรู้ฯ

          383,442             383,442 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทโมนิค จ ากัด บริษัท โทโมนิค จ ากัด ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 8/2562 ลว.11 ม.ค. 62

32

จ้างถ่ายเอกสารสี พร้อมเข้าเล่ม จ านวน 10 เล่ม 
(ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุง
ศูนยืกลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว (OTOP)ในเขตเศรษบกิจพิเศษตาก
เทศบาลนครแม่สอด)

             7,950                7,950 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/51 ลว. 11 ม.ค. 
62

33

จ้างเหมาจัดดอกไม้สดและตกแต่งสถานที่ จ านวน 
1 แห่ง โครงการจัดงานวันสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช(วันยุทธหัตถ)ี

           30,000              30,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง ร้านดอกไม้ครูแดง ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 20/2562 ลว. 14 ม.ค.
 62

34 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลย
ทะเบียน กข 6767 ตาก จ านวน 5รายการ

           15,150              15,150 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แพลททินั่ม ออโต้ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท บี แพลททินั่ม ออโต้ 
เซอร์วิส จ ากัด

ผู้มีอาชีพ ที่ 37/2562  ลว.30 ม.ค. 62

35 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ              7,530                7,530 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/0132  ลว.29 
ม.ค. 62



36

จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหนังสือแจ้งภาษี
ต่างๆและหนังสือแจ้งช าระภาษีประจ าปี พ.ศ.
2562(กองคลัง)

             7,250                7,250 เฉพาะเจาะจง ร้นล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้นล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ตก 52102/136 ลว.31 ม.ค. 62

37 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) จ านวน 11 
รายการ

             3,310                3,310 เฉพาะเจาะจง ร้านล้าน 25 ร้านล้าน 26 ผู้มีอาชีพ ที่ 51/2562 ลว. 22 ม.ค. 2562

38

จ้างเหมาบุคลลากร โครงการจ้างเหมาแพทย์ 
พยาบาล เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ส าหรับให้บริการ
ในคลินิกชุมชน ต าแหน่ง เจ้าพนักงงาน
สาธารณสุขชุมชน

          108,000             108,000 เฉพาะเจาะจง นายศุกล สินธนวัชร์ นายศุกล สินธนวัชร์ ผู้มีอาชีพ  สัญญา ที่ 14/2562 ลว. 31 
ม.ค. 62

39

จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ จ านวน 
200 ชุด

             1,000                1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ 27/2562 ลว. 30 ม.ค. 2562


