
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) ทีต่กลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1 ซ่อมแซมรถบรรทุกดีเซล ขับเคล่ือน ๒ ล้อ หมายเลขทะเบียน กข
๘๖๔๓ ตาก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๒๑ (กองช่างสุขาภิบาล)
 จ านวน ๑ คัน

         34,520.00           34,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี แพลททินั่ม จ ากัด บ.บี แพลททินั่ม จ ากัด ผู้มีอาชีพ ที่ 86/2563 ลว. 14 พ.ค.63

2 จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายชุมชนวัดหลวง, ชุมชนอิสลาม และชุมชน
ร่วมแรง จ านวน ๑ งาน

       147,540.00         147,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดงล าโพง ร้านดงล าโพง ผู้มีอาชีพ ที่ 67/2563 ลว. 21 พ.ค. 63

3 ซ้ือตรายางของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนและทรัพย์สิน(กองคลัง)
จ านวน 2 รายการ

          2,700.00            2,700.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านปร้ินท์ช็อป  ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ที่ 94/2563 ลว.20 พ.ค. 63

4 จ่างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ 1469 ตาก
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0034 จ านวน 11 รายการ

          4,644.87            4,644.87 เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันแม่สอด บ.สยามนิสสันแม่สอด ผู้มีอาชีพ ที่ 83/2563 ลว. 13 พ.ค.63

5 ซ้ือตรายาง (ส านักปลัด) จ านวน 6 รายการ           2,260.00            2,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ที่ 82/2563 ลว. 7 พ.ค.63

6 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ        486,713.00         486,713.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พี อาร์ หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พี อาร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 82/2563 ลว. 13 พ.ค.63

7 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ข้อต่อพีอี) จ านวน 2 รายการ           5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พี อาร์ หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พี อาร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 87/2563 ลว. 13 พ.ค.63

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๕ รายการ (กองการศึกษา) 39,551.00         39,551.00          เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ 86/2563 ลว. 14 พ.ค.63

9 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล (กองสาธารณสุขฯ) ขนาด 150x100 cm. 900.00             900.00              เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ที่ 81/2563 ลว. 8 พ.ค. 63

10 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (กองสวัสดิการสังคม) ประจ าเดือน เม.ย. ๖๓          13,724.00           13,724.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ 85/2563 ลว. 15 พ.ค.63

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จ านวน 1 รายการ           1,080.00            1,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 85/2563 ลว. 12 พ.ค.63

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน     พฤษภาคม  2563

   เทศบาลนครแม่สอด

วันที่   1-31   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา



12 ซ้ือตลับหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กองช่าง) จ านวน 3 กล่อง          16,170.00           16,170.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 83/2563 ลว. 13 พ.ค.63

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองวิชาการฯ) จ านวน ๖ รายการ          53,900.00           53,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 84/2563 ลว. 13 พ.ค.64

14 จ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือนเมษายน 2563(กองวิชาการฯ) จ านวน
5,136 แผ่น

          2,588.00            2,588.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ 84/2563 ลว. 12 พ.ค.64

15 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (กองคลัง)
จ านวน ๒ เคร่ือง

         30,000.00           30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 90/2563 ลว. 18 พ.ค. 63

16 จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ๔ ประตู ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน
กข ๘๗๕๗ ตาก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๐-๐๐๒๒ (กองคลัง)
จ านวน ๑ คัน

         74,230.00           74,230.00 เฉพาะเจาะจง บ. บี แพลททินั่ม จ ากัด บ. บี แพลททินั่ม จ ากัด ผู้มีอาชีพ ที่ 88/2563 ลว.15 พ.ค. 63

17 จ้างซ่อมจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌ 3999 ตาก ของฝ่าย
การเงิน จ านวน 10 รายการ

          2,820.00            2,820.00 เฉพาะเจาะจง สนอง ตันมา สนอง ตันมา ผู้มีอาชีพ ที่ 89/2563 ลว.18 พ.ค. 63

18 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จ านวน 9 รายการ           3,755.00            3,755.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้าน 26 ร้าน ล้าน 27 ผู้มีอาชีพ ที่ 93/2563 ลว. 20 พ.ค. 63

19 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๔ เคร่ือง           8,900.00            8,900.00 เฉพาะเจาะจง แม่สอดเอ็นเนอร์เทค แม่สอดเอ็นเนอร์เทค ผู้มีอาชีพ ที่ 89/2563 ลว. 16 พ.ค.63

20 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ใน
เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

          6,000.00            6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเซส ร้านปร้ินเซส ผู้มีอาชีพ ที่ 88/2563 ลว.18 พ.ค. 63

21 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง (ส านักปลัด) จ านวน ๒๔ รายการ        291,300.00         291,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พี อาร์ หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พี อาร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 91/2563 ลว. 20 พ.ค.63

22  จ้างเหมาท าป้ายไวนิล (กองสาธารณสุขฯ) ขนาด 1x1 เมตร จ านวน
4 แผ่น

             800.00               800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ที่ 87/2563 ลว. 18 พ.ค.63

23 ซ้ือชุดไฟ LED 6 นิ้ว ตัว+สายไฟ จ านวน 6 ชุด           4,170.00            4,170.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พี อาร์ หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พี อาร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 92/2563 ลว.20 พ.ค. 63

24 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 14 รายการ          49,246.00           49,246.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร์ หจก.ตากคอมพิวเตอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 96/2563 ลว.22 พ.ค. 63

25 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองวิชาการฯ) จ านวน 3 รายการ           3,250.00            3,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคเจริญ ร้านโชคเจริญ ผู้มีอาชีพ ที่ 105/2563 ลว.19 พ.ค.63

26 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กช 9106 ตาก (กอง
คลัง) จ านวน 5 รายการ

          1,260.00            1,260.00 เฉพาะเจาะจง สนอง ตันมา สนอง ตันมา ผู้มีอาชีพ ที่ 77/2563 ลว.19 พ.ค.63

27 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 10 รายการ        162,685.00         162,685.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พี อาร์ หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พี อาร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 96/2563 ลว.22 พ.ค.63

28 จ้างจัดท าป้ายสต๊ิกเกอร์จุดการยืนภายในลิฟต์โดยสารของส านักงาน
เทศบาลนครแม่สอด จ านวน 3 ชุด

          2,400.00            2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินท์ช็อป ร้านปร้ินท์ช็อป ผู้มีอาชีพ ที่ 76/2563 ลว.19 พ.ค.63



29 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (กองสาธารณสุขฯ) ประจ าเดือน เม.ย. ๖๓          16,923.00           16,923.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ร้านล าพรวนถ่ายเอกสาร ผู้มีอาชีพ ที่ 91/2563 ลว.15 พ.ค.63

30 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพ่นสารเคมี จ านวน 1 เคร่ือง (19 รายการ)           4,093.00            4,093.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรเทวีอิมสปอร์ต-เอ็กซ์
ปอร์ต

ร้านพรเทวีอิมสปอร์ต-เอ็กซ์
ปอร์ต

ผู้มีอาชีพ ที่ /2563 ลว. พ.ค.63

31 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เคร่ืองตัดหญ้า) จ านวน 2 เคร่ือง          19,000.00           19,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เด่นการช่าง คอน
สตรัคชั่น

หจก.เด่นการช่าง คอน
สตรัคชั่น

ผู้มีอาชีพ ที่ 99/2563 ลว.29 พ.ค.63

32 ซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้่ ระดับ ๖) จ านวน
๑๘๒ ชุด

       305,760.00         305,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พรเทพเทวา หจก.พรเทพเทวา ผู้มีอาชีพ ที่ 100/2563 ลว.29 พ.ค.63

33 เตียงเหล็ก ๒ ชั้น จ านวน ๖๕ หลัง        325,000.00         325,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่เมยเฟอร์นิเจอร์ หจก.แม่เมยเฟอร์นิเจอร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 98/2563 ลว.29 พ.ค.63

34 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๑๑ รายการ (กองการศึกษา)          20,210.00           20,210.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พี อาร์ หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พี อาร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 102/2563 ลว.29 พ.ค. 63

35 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 8 รายการ (กองการศึกษา)          24,130.00           24,130.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พีอาร์ หจก.จุฬาเอ็นจิเนียร่ิง พีอาร์ ผู้มีอาชีพ ที่ 101/2563 ลว.29 พ.ค. 63


