
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 ซ้ือวัสดุการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกา 2562

      6,435,591       6,428,000 E-bidding บจก. สมาร์ท ทีช  จ ากัด   
          หจก.ธิติพงศ์
อินเตอร์กรุ๊ป          บจก.
เรียนดี จ ากัด

บจก.สมาร์ททีช จ ากัด ราคาต ่าสุด สัญญา ที่ 4/2562 ลว.10 เม.ย. 62

2 ซ้ือแถบตรวจระดับน้ าตาลในเลือดพร้อมเข็มใช้แล้วทิ้ง           60,000           60,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวงษ์วานิช ร้านวงษ์วานิช ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 128/62 ลว. 22 
เม.ย. 62

3 จ้างเหมาเคร่ืองเสียง จ านวน 1ชุด โครงการจัดงงานการบ าเพ็ญกุศล
ทักษิณานุประทานถวายสักราระ เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจ าปี 2562

           7,000             7,000 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิศักด์ิ จาดแดง นายสุทธิศักด์ิ จาดแดง ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1032 ลว. 19 เม.ย. 62

4 ซ้ือวัสดุโครงการ จ านวน 2 รายการ โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริม
อาชีพชุมชน

           5,720             5,720 เฉพาะเจาะจง ร้านบัตเตอร์ฟลาย ร้านบัตเตอร์ฟลาย ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 126/62 ลว. 19 
เม.ย. 62

5 ซ้ือวัสดุคีรงการ จ านวน 2 รายการ โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริม
อาชีพชุมชน

       5,800.00         5,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเซส ร้านปร๊ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1044 ลว. 19 เม.ย. 62

6 ซ้ือวัสดุโครงการ จ านวน 11 รายการ โครงการจัดงานวันเทศบาล           16,550           16,550 เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเซส ร้านปร๊ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 127/62 ลว.19 เม.ย
 62

7 จ้างเหมาจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ จ านวน 1 แห่ง โครงการพิธีเปิด
อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน

          15,000           15,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง ร้านดอกไม้ครูแดง ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 79/62 ลว.19เม.ย 62

8

จ้างเหมาบริการ จ านวน 2รายการ โครงการจัดงานการบ าเพ็ยกุศลทักษิณา
นุประทานถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมาหาราช ประจ าปี 2562

          32,000           32,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง ร้านดอกไม้ครูแดง ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 80/62 ลว. 19 เม.ย 
62

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิคโครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน 
จ านวน 1ป้าย

              900               900 เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินท์ช็อป ร้านปร๊ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ที่ 58/2562 ลว. 19 เม.ย. 62

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

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

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ........เมษายน...............



10 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ           63,100           63,100 เฉพาะเจาะจง เอส พี การ์เด้น เอส พี การ์เด้น ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 122/62 ลว. 18 เม.ย
 62

11 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 40-0102 ตาก           34,690           34,690 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟื่องฟ้าไดนาโม 
จ ากัด

บริษัท เฟื่องฟ้าไดนาโม จ ากัด ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 74/62 ลว.18 เม.ย 
62

12 ซ้ือเก้าอี้บุนวม ขนาด 44 ซม. X 61 ซม.x93 ซม.จ านวน400 ตัว         380,000          380,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 129/62 ลว. 18 เม.ย
 62

13 จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6336 ตาก           88,250           88,250 เฉพาะเจาะจง บรัษัท เฟื่องฟ้าไดนาโม 
จ ากัด

บรัษัท เฟื่องฟ้าไดนาโม จ ากัด ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 73/62 18 เม.ย. 62

14 จ้างเหมาตัดสต๊ิกเกอร์ จ านวน 2รายการ            1,450             1,450 เฉพาะเจาะจง ร้านมาเตอร์ ดีไซน์ ร้านมาเตอร์ ดีไซน์ ผู้มีอาชีพ ที่ 56/2562 ลว.17 เม.ย. 62

15 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บ 4057 ตาก           11,180           11,180 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟื่องฟ้าไดนาโม 
จ ากัด

บริษัท เฟื่องฟ้าไดนาโม จ ากัด ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 72/60 ลว. 9 เม.ย 62

16 ซ้ือเก้าอี้จัดเล้ียงบุผ้า จ านวน 100 ตัว           80,000           80,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 120/62 ลว. 17 
เม.ย. 62

17 ซ้ือโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ส าหรับนายกเทศมนตรี จ านวน 1 ชุด           50,000           50,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 123/62 ลว. 10เม.ย
 62

18 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ           30,000           30,000 เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเซส ร้านปร๊ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 121/62 ลว. 17 เม.ย
 62

19 จ้างท าป้ายไวนิดและใบรณรงค์ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก จ านวน 2 รายการ

          14,900           14,900 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สอดปร้ินท์ ร้านแม่สอดปร้ินท์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 71/62 ลว. 5 เม.ย 62

20 การจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร(กองช่างสุขาภิบาล)เดือน มีนาคม 2562            4,530             4,530 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ 54 /2562 ลว. 9 ม.ย. 62

21 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงพร้อมไฟ แสง สี โครงการประเพณีอาหารพื้นเมือง
ท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด

          15,000           15,000 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิศักด์ิ จาดแดง นายสุทธิศักด์ิ จาดแดง ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 68/62 ลว. 9 เม.ย 62

22 จัดซ้ือวัสดุส านักงงาน โครงการประเพณีอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นเทศบาล
นครแม่สอด จ านวน 10 รายการ

          13,400           13,400 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ีนเซส ร้านปร้ีนเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 116/62 ลว. 9 เม.ย.
 62

23 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ         140,000          140,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 124/62 ลว. 4 เม.ย 
62

24 จ้างเหมาจัดท าป้ายเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 (สามแยกเทศบาลนครแม่
สอด)

        120,000          120,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

ผู้มีอาชีพ ใบส่ังวื้อส่ังจ้าง 75/62 ลว. 9 เม.ย. 
62

25 จ้างโครงการจัดท าป้ายอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน จ านวน 1 โครงการ           24,000           24,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 76/62 ลว. 10 เม.ย.
 62



26 ซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง ถักทอด้วยผ้าใบสีเขียวนีออน(มองเห็นในที่มืด) 
จ านวน 2 รายการ

        300,000          300,000 เฉพาะเจาะจง ร้านวัพพอร์ต ซัพพลาย ร้านวัพพอร์ต ซัพพลาย ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 118/62 ลว. 18 
เม.ย. 62

27 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 1 กง 6879 
ตาก จ านวน 5 รายการ

              950               950 เฉพาะเจาะจง สนอง ตันมา สนอง ตันมา ผู้มีอาชีพ ที่ 57/2562 ลว.17 เม.ย.62

28 ซ้ือสายสะพาย เคร่ืองทรงไทย และเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

          69,900           69,900 เฉพาะเจาะจง ร้านปร๊ินเซส ร้านปร๊ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 114/62 ลว. 5 เม.ย.
 62

29 ซ้ือถ้วยรางวัล โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์           54,600           54,600 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรแม่สอด ร้านสุพรแม่สอด ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 113/62 ลว. 5 เม.ย.
 62

30 จ้างเดินระบบอุโมงค์น้ าสองฝ่ังถนน โครงการจัดงงานประเพรีสงกรานต์         150,000          150,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

ผู้มีอาชีพ สัญญา ที่ 45/62 ลว. 9 เม.ย. 62

31 จ้างเหมาตกแต่งขบวน ตกแต่งสถานที่ โครงการจัดงงานประเพณสงกรานต์         492,000          492,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ดาหลา ร้านดอกไม้ดาหลา ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ 68/62 ลว. 11 เม.ย. 62

32 จ้างเหมาวงดนตรี โครงการจัดงงานประเพณีสงกรานต์         350,000          350,000 เฉพาะเจาะจง ดับเบิ้ลวาย อีเว้นท์แอนด์
ออร์แกไนเซอร์

ดับเบิ้ลวาย อีเว้นท์แอนด์
ออร์แกไนเซอร์

ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 65/62 ลว. 11 เม.ย.
 62

33 จ้างเหมาเคร่ืองเสียงโครงการการจัดงานประเพณีสงกรานต์     280,000.00      280,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประพัตร์อิเลคทรอนิกส์ ร้านประพัตร์อิเลคทรอนิกส์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 66/62 ลว. 11 เม.ย.
 62

34 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการประเพณีอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นเทศบาล
นครแม่สอด

        300,000          300,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ดาหลา ร้านดอกไม้ดาหลา ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 67/62 ลว. 9 เม.ย. 
62

35 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ           97,350           97,350 เฉพาะเจาะจง ร้านนาโนคอมพิวเตอร์ ร้านนาโนคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 117/62 ลว. 10 
เม.ย. 62

36 จ้างท าป้ายไวนิค(โครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน และประชาชน
ต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี 2562)

           2,700             2,700 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผู้มีอาชีพ ที 53/2562 ลว. 9 เม.ย. 2562

37 จ้างเหมาท าป้ายโพม(โครงการประเพณีอาการพื้นเมืองท้องถิ่นเทศบาลนคร
แม่สอด)

           1,600             1,600 เฉพาะเจาะจง ร้าสุพรแม่สอด ร้าสุพรแม่สอด ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 115/62 ลว. 9 เม.ย.
 62

38 จ้างเหมาเวที  เคร่ืองเสียง ไฟฟ้าแสงสว่าง โครกงารประกวดวงดนตรีและ
การร้องเพลง

        170,000          170,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผู้มีอาชีพ ที่ 69/2562 ลว. 9 เมษายน 62

39 จ้างท าป้ายไวนิค ขนาด1.5x 4.5 เมตร(โครงการค่ายสิลปวัฒนธรรม) 
จ านวน 1 ป้าย

           1,000             1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านประพัตร์อิเลคทรอนิกส์ ร้านประพัตร์อิเลคทรอนิกส์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 62/62 ลว. 5 เม.ย. 
62

40 จ้างท าป้ายไวนิค ขนาด1.5x 4.5 เมตร(โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
จ านวน 1 ป้าย

           1,000             1,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผู้มีอาชีพ ที่ 51/2562 ลว.9 เม.ย. 2562

41 จ้างเหมาจัดต้ังโต๊ะหมู่บูชา(โต๊ะหมู่ 9 )และประดับตกแต่งบริเวณที่ต้ังซูม
โต๊ะหมู่ถวายพระเกียรติ จ านวน 1 ซุ้ม

          30,000           30,000 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผู้มีอาชีพ ที่ 70/2562 ลว. 5 เม.ย.62



42 ซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 6 รายการ           75,000           75,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง ร้านดอกไม้ครูแดง ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 70/62 ลว. 4 เม.ย. 
62

43 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 20 รายการ           49,937           49,937 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 111/62 ลว. 5 เม.ย.
 62

44 ซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการค่ายศิลปวัฒนธรรม จ านวน 7 รายการ           70,000           70,000 เฉพาะเจาะจง ร้านจงเจริญ ร้านจงเจริญ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 109/62 ลว. 5 เม.ย.
 62

45 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ หมายเลขทะเบียน กทบ 928
 ตาก

           1,370             1,370 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/916 ลว. 5 เม.ย. 62

46 จัดซ้ือตรายาง(ส านักปลัด)จ านวน 7 รายการ            1,990             1,990 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอส.มอเตอร์ไบค์ บริษัท เจ.เอส.มอเตอร์ไบค์ ผู้มีอาชีพ ที่ 82/2562 ลว. 3 เม.ย. 2562

47 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji 3060 จ านวน 6 หลอด           22,470           22,470 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ที่  110/2562  ลว. 9 เม.ย. 62

48 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 11 เคร่ือง จ านวน 8 รายการ           23,080           23,080 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ 110/62 ลว. 5 เม.ย. 62

49 ซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จ านวน 1 เคร่ือง           24,600           24,600 เฉพาะเจาะจง แม่สอดเอ็นเนอร์เทค แม่สอดเอ็นเนอร์เทค ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 64/62 ลว.5 เมย. 62

50 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ           59,660           59,660 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 104/62 ลว. 1 เม.ย.
 62

51 ซ้ือตู้คอนเทรนเนอร์ส าหรับฝึกดับไฟ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 ตู้         250,000          250,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 102/62 ลว.1 เม.ย. 
62

52 จ้างจัดท าพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 พุ่ม            1,000             1,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายการดับเพลิง หจก.เชียงรายการดับเพลิง ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 3/62 ลว. 4 เม.ย. 62

53 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ           48,000           48,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง ร้านดอกไม้ครูแดง ผู้มีอาชีพ

54 ซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน           50,500           50,500 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 108/62 ลว. 3 เม.ย.
 62

55 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์  420-44-0034 และ
หมายเลขครุภัณฑ์ 420-44-0035 จ านวน 2 เคร่ือง

          22,700           22,700 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจี่ยสวัสด์ิ มอเตอร์ 
ไบค์ จ ากัด

บริษัท เจี่ยสวัสด์ิ มอเตอร์ 
ไบค์ จ ากัด

ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 105/62 ลว.2 เม.ย. 
62

56 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (กองวิชาการ) จ านวน 2 รายการ           75,900           75,900 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 62/62 ลว. 2 เม.ย. 
62

57 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวน 100 เล่ม

          21,400           21,400 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่เมย เฟอร์นิเจอร์ หจก.แม่เมย เฟอร์นิเจอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 106/62 ลว. 2 เม.ย.
 62

58 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครกงารประชุมสรุปผลการด าเนินงานกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน จ านวน 6 รายการ

          13,280           13,280 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 63/62 ลว. 2 เม.ย. 
62



59 จ้างเหมาท าป้ายไวนิคโครงการจัดงงานวันเทศบาล จ านวน 1 ป้าย               900               900 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 107/62 ลว. 2 เม.ย.
 62

60 จ้างถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)เดือน มีนาคม 2562            8,517             8,517 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ที่ตก 52102/1007 ลว.17เม.ย. 62

61 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 3 รายการ         156,000          156,000 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1007 ลว. 17 เม.ย. 62

62 จ้างเหมารถบัส ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์และ
น้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 2 คัน

          26,000           26,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 131/62 ลว. 17 
เม.ย. 62

63 จ้างเหมารถยนต์ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์
และน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 10 คัน

          28,000           28,000 เฉพาะเจาะจง นางอรพินท์ สวรรค์พัฒนกุล นางอรพินท์ สวรรค์พัฒนกุล ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 81/62 ลว. 22 เม.ย.
 62

64 จ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มีนาคม 2562 (กองคลัง) จ านวน 17,830 
แผ่น

           8,915             8,915 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่สอด ทราเวล 13 หจก.แม่สอด ทราเวล 14 ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 82/62 ลว. 22 เม.ย.
 62

65 ซ้ือตรายาง(งานพัสดุ) จ านวน 16 รายการ            8,270             8,270 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1013 ลว. 22 เม.ย. 62

66 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จ านวน 11 รายการ            3,233             3,233 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1014 ลว. 22 เม.ย. 62

67 จ้างถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน มีนาคม 2562 (กองวิชาการ) จ านวน 11,040
 แผ่น

           5,520             5,520 เฉพาะเจาะจง ร้านล้าน 25 ร้านล้าน 26 ผู้มีอาชีพ ที่ตก 52102/812 ลว. 20 เม.ย. 62

68 ซ้ือโซฟาชุดรับแขก จ านวน 2 ชุด           50,000           50,000 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1074 ลว. 25 เม.ย. 62

69 จ้างจัดท าพวงมาลา จ านวน 1 พวง            1,000             1,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 135/62 ลว. 23 
เม.ย. 62

70 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์(กองวิชาการ) จ านวน 6 รายการ           65,070           65,070 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ครูแดง ร้านดอกไม้ครูแดง ผู้มีอาชีพ ที่133/2562 ลว. 1 พ.ค. 62

71 ซ้ือวัสดุส านักงาน(กองคลัง) จ านวน 35 รายการ           48,400           48,400 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 133/62 ลว. 30 
เม.ย. 62

72

จ้างจัดท าป้ายไวนิค โครงการถวายความจงรกภักดีเพื่อเฉลิมเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาด 2x6 เมตร จ านวน 1 
ป้าย

           1,800             1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 134/62 ลว. 30 
เม.ย. 62

73 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3 รายการ            8,470             8,470 เฉพาะเจาะจง หจก.บรรเจิดโฆษณา หจก.บรรเจิดโฆษณา ผู้มีอาชีพ ที่ 136/2562 ลว. 29 เม.ย. 62



74 ซ้ือวัดวีนป้องกันโรคพิษสนุขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2,504 ชุด           70,112           70,112 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ ร้านโชคเจริญ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 136/62 ลว. 26 
เม.ย. 62

75 ซ้ือผ้าพันแขนเคร่ืองวัดความดันโลหิต จ านวน 3 รายการ            6,750             6,750 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่นานาภัณฑ์ ร้านไข่นานาภัณฑ์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 132/62 ลว. 25 
เม.ย. 62

76 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 67 รายการ         450,889          450,889 เฉพาะเจาะจง ร้านวงษ์วานิช ร้านวงษ์วานิช ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1133 ลว. 23 เม.ย. 62

77 จ้างเหมาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก เพื่อจัดแสดงในวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณ
ศาลากลางจังหวัดตาก จ านวน 1 งาน

        400,000          400,000 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1228 ลว. 25 เม.ย. 62

78 ซ้ือผ้าโทเรสีเหลืองและสีขาว(ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 2 รายการ         128,000          128,000 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐดีไซน์ แอนด์ มีเดีย หจก.ณัฐดีไซน์ แอนด์ มีเดีย ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 83/62 ลว. 29 เม.ย.
 62

79 ซ้ือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์(ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 4 รายการ           43,225           43,225 เฉพาะเจาะจง ร้านราชาผ้าม่าน ร้านราชาผ้าม่าน ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 138/62 ลว. 29 
เม.ย. 62

80 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 12 รายการ           43,907           43,907 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซท้อส่ังจ้าง 139/62 ลว. 29 
เม.ย. 62

81 ซ้ือวัสดุโครงการ(โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพาสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด)จ านวน 9 รายการ

           4,240             4,240 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง 137/62 ลว. 30 
เม.ย. 62

82 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์(โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด)จ านวน 6 รายการ

           6,460             6,460 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ 136/2562  ลว.29 เม.ย. 62

83 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขต
เทศบาลนครแม่สอด จ านวน 3 รายการ

           6,250             6,250 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่นานาภัณฑ์ ร้านไข่นานาภัณฑ์ ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1171 ลว. 29 เม.ย. 62

84 จ้างเหมาท าป้ายไวนิค จ านวน 2 รายการ            3,500             3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ ตก 52102/1168 ลว. 29 เม.ย. 62

85 จ้างเหมาท าป้ายไวนิค ขนาด 1.5x2 เมตร จ านวน 5 แผ่น            2,500             2,500 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ที่ 62/2562 ลว. 29 เม.ย. 62

86
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระ
เกียรติฯ)

        485,800          485,800 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

หจก.เด่นการช่างคอน
สตรัคชั่น

ผู้มีอาชีพ สัญญาที่ 51/62 ลว. 17 เม.ย. 62


