
แบบ สขร. 1

ล าดับ
ที่

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 จ้างต่อเติมกันสาดศาลาเอนกประสงค์ภายในสุสานหลวง           101,300.00      91,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น ผู้มีอาชีพ สัญญา 44/62  ลว. 1 เมย.62
2 ซ้ือวัสดุส านักงาน   จ านวน 23 รายการ            49,975.00      49,975.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง77/62 ลว.4 มีค.62
3 จ้างถ่ายเอกสาร เดือน มค.-กพ.62              7,683.00        7,683.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ตก52102/527 ลว.4 มีค.57
4 จ้างถ่ายเอกสาร 3  รายการ              2,130.00        2,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ  ที่ 42/2562 ลว.3 มี.ค.62
5 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กข 7250            16,310.00      16,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมรเทพแอร์ ร้านอมรเทพแอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง52/62 ลว.4 มีค.62

6
จ้างจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด              1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง ร้านดอกไม้ครูแดง ผู้มีอาชีพ ที่ 72/2562 ลว. 13 มี.ค. 62

7
ซ้ือวัสดุส านักงาน   จ านวน 7 รายการ            12,430.00      12,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ โดย นส.รวีวรรณ ปุ๋มเงิน ร้านโชคเจริญ โดย          น.ส.

รวีวรรณ ปุ๋มเงิน
ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง78/62 ลว.5 มีค.62

8
จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่มโครงการปรับปรุงอาคารส านัก ฯ
 18 เล่ม

           11,376.00      11,376.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง53/62 ลว.5 มีค.62

9 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข 65  จ านวน 5 รายการ              1,330.55        1,330.55 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าเมืองตาก บจก.โตโยต้าเมืองตาก ผู้มีอาชีพ ที่ 590/2562 ลว. 7 มี.ค.62
10 ซ้ือพร้อมติดต้ังผ้าม่าน (กองคลัง)            69,810.00      69,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านราชาผ้าม่าน ร้านราชาผ้าม่าน ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง81/62 ลว.11 มีค.62
11 ซ้ือวัสดุโครงการจัดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดฯ           111,522.00     111,522.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรแม่สอด ร้านสุพรแม่สอด ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง79/62 ลว.5 มีค.62
12 ซ้ือวัสดุโครงการจัดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดฯ              6,650.00        6,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ตก52102/556 ลว.5 มีค.62
13 ซ้ือวัสดุส านักงาน 32 รายการ            50,000.00      50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้รับจ้าง ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง80/62 ลว.5 มีค.62

14
จ้างเหมาเคร่ืองเสียงโครงการจัดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนใน
สังกัดฯ

             8,000.00        8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าประพัตร์อิเลคทรอนิกส์ ร้าประพัตร์อิเลคทรอนิกส์ ผู้มีอาชีพ ตก52102/558 ลว.5 มีค.62

15 ซ้ือดรัมเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji 3060              9,100.00        9,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง85/62 ลว.12 มีค.62

16
จ้างเหมาท าป้ายโครงการ โครงการจัดกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน
ในสังกัดฯ

             3,400.00        3,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผู้มีอาชีพ ที่ 553/2562 ลว. 5 มี.ค. 62

17 ซ้ือโพเดียมอะคริลิคใสพร้อมตราสัญญลักษณ์เทศบาลฯ            60,000.00      60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง82/62 ลว.11 มีค.62

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2562
เทศบาลนครแม่สอด

วันที่ 1 -  31  มีนาคม   พ.ศ. 2562



18 ซ้ือรถจักรยานยนต์  120  CC. 2 คัน           101,000.00      87,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เจี่ยสวัสด์ิ มอเตอร์ไบค์ บจก.เจี่ยสวัสด์ิ มอเตอร์ไบค์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง87/62 ลว.18 มีค.62
19 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กข 5210  ตาก            10,398.80      10,398.80 เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้าเมืองตาก บจก.โตโยต้าเมืองตาก ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง55/62 ลว.13 มีค.62
20 ซ้ือเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์โล่ง ตัว U  1 =6f           200,000.00     200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง83/62 ลว.11 มีค.62
21 จ้างถ่ายเอกสาร เดือน -กพ.62(กองช่างสุขาภิบาล)              5,056.00        5,056.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ตก52102/654 ลว.13 มีค.62
22 ซ้ือบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมขาเหล็ก  50 บอร์ด           160,000.00     160,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง86/62 ลว.15 มีค.62
23 จ้างจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด              1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง ร้านดอกไม้ครูแดง ผู้มีอาชีพ
24 จ้างติดต้ังระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ 1 ระบบ           326,885.00     326,885.00 เฉพาะเจาะจง นิคม ใจยอด/ออโต้อิเล็คทรอนิกส์ นิคม ใจยอด/ออโต้อิเล็คทรอนิกส์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง54/62 ลว.20 มีค.62
25 จ้างซ่อมรถยนตทะเบียน กง 6878  ตาก              1,540.00        1,540.00 เฉพาะเจาะจง สนอง ตันมา สนอง ตันมา ผู้มีอาชีพ

26
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 18 รายการ            29,995.00      29,995.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 84/62 ลว.11 มี.ค.

62

27 จ้างติดต้ังเสียงตามสายในส านักงานฯ           151,000.00     151,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น ผู้มีอาชีพ สัญญา 34/62 ลว. 18 มี.ค. 62
28 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กข 5511 ตาก              1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเปี๊ยก อู่ช่างเปี๊ยก ผู้มีอาชีพ ที่ ตก52102/568 ลว. 6 มี.ค. 62

29
จ้างเหมาบริการสุขาเคล่ือนที่ วันท่ 19 มีค.62            33,350.00      33,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จุฬาเอ็นจิเนียริง พี.อาร์. หจก.จุฬาเอ็นจิเนียริง พี.อาร์. ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 57/62 ลว. 18 มี.ค 

62

30
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 7 รายการ            19,980.00      19,980.00 เฉพาะเจาะจง ธนวรรธน์ ส่ือสาร ธนวรรธน์ ส่ือสาร ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 88/62 ลว. 21 มี.ค 

62

31
จ้างปรับปรุงอาคารอนกประสงค์การพฬาและนันทนการ
โรงเรียนในสังกัดฯ

          426,000.00     424,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น ผู้มีอาชีพ สัญญาจ้างก่อสร้าง 52/62 ลว. 19 
เม.ย. 62

32
จ้างปรับปรุงห้องสมุด (โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ)           115,000.00     115,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น ผู้มีอาชีพ สัญญาจ้างก่อสร้าง 49/62 ลว. 17 

เม.ย. 62

33
จ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล 7 คน            50,000.00      50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น ผู้มีอาชีพ สัญญาจ้างก่อสร้าง 50/62 ลว. 17 

เม.ย. 62

34
จ้างปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช           500,000.00     400,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น ผู้มีอาชีพ สัญญาจ้างก่อสร้าง 48/62 ลว. 17 

เม.ย. 62

35 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 2 รายการ            28,000.00      24,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ บจก.ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ86/62 ลว.21 มีค.62

36
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 18 รายการ           399,130.00     399,130.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 91/62 ลว. 22 มี.ค 

62

37
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ าเบอร์ 7 หมายเลขทะเบียน บท 
201 ตาก

           23,770.00      23,770.00 เฉพาะเจาะจง อู่มานพการช่าง อู่มานพการช่าง ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 60/62 ลว. 21 มี.ค 
62

38
ซ้ือและติดต้ังผ้าม่านภายในอาคารส านักงานเทศบาลใหม่ทุก
ห้องผ้าม่านอิตาล่ีกันแสงยูวี 90% ราง UGO มีล้อวิ่งพร้อมไม้จูง)

          240,030.00     240,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านราชาผ้าม่าน ร้านราชาผ้าม่าน ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 99/62 ลว. 28 มี.ค.
 62



39
โครงการจัดหาและพัฒนาระบบบริหารการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ของ อปท. เพื่อเข้าสุ่ประเทศไทย 4.0

          450,000.00     448,648.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามารืท ทีช บริษัท สามารืท ทีช ผู้มีอาชีพ สัญญาจ้างท าของ 43/62 ลว. 28 
มีค.62

40
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ           286,900.00     286,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น หจก.เด่นการช่าง คอนสตรัคชั่น ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 90/62 ลว. 21 มี.ค.

 62

41
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ            46,000.00      46,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 93/62 ลว. 25 มี.ค.

 62

42
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ 1469 
ตาก จ านวน 10 รายการ

             4,976.57        4,976.57 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามนิสสัน บจก.สยามนิสสัน ผู้มีอาชีพ ที่ 734/2562 ลว. 22 มี.ค. 62

43 ซ้ือผ้าม่านหลุยส์ มีชายคลุยส์ พร้อมติดต้ัง            97,220.00      97,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านราชาผ้าม่าน ร้านราชาผ้าม่าน ผู้มีอาชีพ ตก52102/      ลว 28 มีค.62

44
ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ           131,100.00     130,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ บจก.ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 100/62 ลว. 29 

มี.ค. 62

45
ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 17 รายการ            25,000.00      25,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ธนาอนันต์ บจก.ธนาอนันต์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 96/62 ลว. 26 มี.ค.

 62

46
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ           241,700.00     241,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 92/62 ลว. 27 มี.ค.

 62

47
จ้างติดต้ังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จ านวน 1 ระบบ           272,850.00     272,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.พี.สปีดเน็ตเวิร์ค กรุ๊ป หจก.พ.ีพ.ีสปีดเน็ตเวิร์ค กรุ๊ป ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 61/62 ลว. 29 มี.ค.

 62

48
ซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว จ านวน 100 ตัว           320,000.00     320,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ บจก.ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 94/62 ลว. 28 มี.ค.

 62

49
จ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562(กองวิชาการ) 
จ านวน 15,538 แผ่น

             7,769.00        7,769.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ตก.52102/811  ลว.29 มีค.62

50
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ           116,300.00     116,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 97/62 ลว. 22 มี.ค.

 62

51
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ            23,100.00      23,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 101/62 ลว. 27 

มี.ค. 62

52 ซ้ือเคร่ืองสูบน้ าชนิดหาบหาม 2 สุบ 2 จังหวะ ฯ จ านวน 1 
เคร่ือง

              400,000         400,000 เฉพาะเจาะจง บจก.วี.บี.เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ บจก.ว.ีบี.เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 2/2562 ลว.15 มี.ค.62

53 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ฯ 70 เล่ม                  8,050            8,050 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/500 ลว. 1 มี.ค. 62


