แบบ สขร. 1

ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จ้างซ่อมรถทะเบียน บจ 1692 (สำนักปลัด)
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน
(สำนักปลัด)
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนเมษายน
(กองการศึกษา)
ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ (สำนักปลัด)
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1กฆ3028 และ
ทะเบียน กยล 666 (กิจการประปา)
จ้างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า (กิจการประปา)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานภายในกองการ
ศึกษา (กองการศึกษา)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน กบล 969, กยบ 666,
1กฆ 3028 (กิจการประปา)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องตัดหญ้า (กองช่าง)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน บจ 2339, 80-3986
(กองช่าง)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน กข 5276, นข 2474
(สำนักปลัด)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน กข 8707, บ 2554
บจ 1692 (สำนักปลัด)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน 80-5177, เครื่องตัดหญ้า
(กองสาธารณสุขฯ)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน กจ 3717, กง 7637
(กองสาธารณสุขฯ)
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน กจ 6460
(กองสาธารณสุขฯ)
จ้างซ่อมรถทะเบียน 80-5177 (กองสาธารณสุขฯ)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ)
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (กองการศึกษา)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
วงเงินที่จะซื้อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
หรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
20,000.00
เฉพาะเจาะจง
อู่ช่างสิทธิ์ ราคา 17,050 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
อู่ช่างสิทธิ์ ราคา 17,050 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 89/61 ลว. 24 เม.ย. 61

5,400.00

-

เฉพาะเจาะจง

บจก.ริโก้ฯ ราคา 5,400 บาท

บจก.ริโก้ฯ ราคา 5,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 46/61 ลว. 2 ต.ค. 60

3,723.07

-

เฉพาะเจาะจง

บจก.โคนิก้า ราคา 3,723.07 บาท

บจก.โคนิก้า ราคา 3,723.07 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 47/61 ลว. 2 ต.ค. 60

500.00
500.00
2,000.00

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เจเอ็มเคเนชั่น ราคา 390 บาท
นายดำรงศักดิ์ นาติ ราคา 500 บาท
บจก.เดอะซิสเต็มเอ็นเจ ราคา 1,440 บาท

ร้าน เจเอ็มเคเนชั่น ราคา 390 บาท
นายดำรงศักดิ์ นาติ ราคา 500 บาท
บจก.เดอะซิสเต็มเอ็นเจ ราคา 1,440 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 87/61 ลว. 26 เม.ย. 61
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 93/61 ลว. 1 พ.ค. 61
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 92/61 ลว. 1 พ.ค. 61

2,500.00

-

เฉพาะเจาะจง

นายมงคล แห่งสายหล้า ราคา 2,350 บาท

นายมงคล แห่งสายหล้า ราคา 2,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

5,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

49,800.00

-

861.02

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.แม่กุบริการ ราคา 861.02 บาท

หจก.แม่กุบริการ ราคา 861.02 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 63/61 ลว. 2 เม.ย. 61

287.20

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.แม่กุบริการ ราคา 287.20 บาท

หจก.แม่กุบริการ ราคา 287.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 63/61 ลว. 2 เม.ย. 61

3,967.20

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.แม่กุบริการ ราคา 3,967.20 บาท

หจก.แม่กุบริการ ราคา 3,967.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 63/61 ลว. 2 เม.ย. 61

2,420.55

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.แม่กุบริการ ราคา 2,420.55 บาท

หจก.แม่กุบริการ ราคา 2,420.55 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 63/61 ลว. 2 เม.ย. 61

13,531.40

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.แม่กุบริการ ราคา 13,531.40 บาท

หจก.แม่กุบริการ ราคา 13,531.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 63/61 ลว. 2 เม.ย. 61

4,272.30

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.แม่กุบริการ ราคา 4,272.30 บาท

หจก.แม่กุบริการ ราคา 4,272.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 63/61 ลว. 2 เม.ย. 61

5,656.00

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.แม่กุบริการ ราคา 5,656 บาท

หจก.แม่กุบริการ ราคา 5,656 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 63/61 ลว. 2 เม.ย. 61

2,401.05

-

เฉพาะเจาะจง

หจก.แม่กุบริการ ราคา 2,401.05 บาท

หจก.แม่กุบริการ ราคา 2,401.05 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 63/61 ลว. 2 เม.ย. 61

13,000.00
15,000.00
17,000.00
20,000.00

-

เฉพาะเจาะจง
อู่ช่างสิทธิ์ ราคา 12,550 บาท
เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็มซีครุภัณฑ์ ราคา 14,606 บาท
เฉพาะเจาะจง บจก.เดอะซิสเต็มเอ็นเจ ราคา 16,900 บาท
เฉพาะเจาะจง บจก.เดอะซิสเต็มเอ็นเจ ราคา 18,145 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ที่ 10/61 ลว. 4 พ.ค. 61

ร้านเจริญกิจการไฟฟ้า ราคา 3,600 บาท
ร้านเจริญกิจการไฟฟ้า ราคา 3,600 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 9/61 ลว. 4 พ.ค. 61
นางสาวเบญจรัตน์ สร้อยขจิตกุล ราคา 49,523 นางสาวเบญจรัตน์ สร้อยขจิตกุล ราคา 49,523
เฉพาะเจาะจง
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 64/61 ลว. 2 เม.ย. 61
บาท
บาท

1

อู่ช่างสิทธิ์ ราคา 12,550 บาท
หจก.ทีเอ็มซีครุภัณฑ์ ราคา 14,606 บาท
บจก.เดอะซิสเต็มเอ็นเจ ราคา 16,900 บาท
บจก.เดอะซิสเต็มเอ็นเจ ราคา 18,145 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 73/61 ลว. 4 เม.ย. 61
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 85/61 ลว. 17 เม.ย. 61
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 88/61 ลว. 10 พ.ค. 61
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 85/61 ลว. 24 เม.ย. 61

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)
20,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)
4,000.00
ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ (กองสาธารณสุขฯ)
5,000.00
ซื้อของสมนาคุณโครงการส่งเสริมฯผู้สูงอายุ
10,000.00
(กองสวัสดิการฯ)
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมฯผู้สูงอายุ
(กองสวัสดิการฯ)
จ้างเหมายานพาหนะรับส่งผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมฯ
ผู้ส่งอายุ จำนวน 5 คัน (กองสวัสดิการฯ)

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
(กองการศึกษา)
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด (กองการศึกษา)
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
(กองการศึกษา)
ซื้อน้ำดื่มโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
(กองการศึกษา)
ซื้อน้ำแข็งโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
(กองการศึกษา)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการทบทวนแผน
ชุมชน (กองสวัสดิการฯ)
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนเมษายน (สำนักปลัด)
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนเมษายน (กองสวัสดิการฯ)
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนเมษายน (กองสาธารณสุขฯ)
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนเมษายน (กองคลัง)
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนเมษายน (กองการศึกษา)
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนเมษายน (กองช่าง)
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า (กองการศึกษา)
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

หจก.ทีเอ็มซีครุภัณฑ์ ราคา 17,829 บาท
ร้านจาตุรันต์กรอบรูป ราคา 4,000 บาท
ร้านดาบุญ ราคา 4,956 บาท

-

เฉพาะเจาะจง นางสาวนันท์ณภัทร ใจเถิน ราคา 1,000 บาท

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านออโต้ดีไซน์ ราคา 720 บาท

ร้านออโต้ดีไซน์ ราคา 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 96/61 ลว. 16 พ.ค. 61

-

เฉพาะเจาะจง

1. นายมงคล จะตุรด ราคา 1,000 บาท

1. นายมงคล จะตุรด ราคา 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 97/61 ลว. 16 พ.ค. 61

20,000.00

-

เฉพาะเจาะจง
2. นางพัชรี สุทะ ราคา 1,000 บาท
เฉพาะเจาะจง 3. นายอุทิศ แก้วอารัญ ราคา 1,000 บาท
เฉพาะเจาะจง
4. นายพันธ์ แดงซิว ราคา 1,000 บาท
เฉพาะเจาะจง 5.นางสาวภิพร ตุ่นเฟือย ราคา 1,000 บาท
เฉพาะเจาะจง บจก. เดอะซิสเต็มเอ็นเจ ราคา 11,000 บาท

46,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านสุพรแม่สอด ราคา 13,280 บาท

ร้านสุพรแม่สอด ราคา 13,280 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 92/61 ลว. 11 พ.ค. 61

-

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านป้ายมงคล ราคา 535 บาท

ร้านป้ายมงคล ราคา 535 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 95/61 ลว. 11 พ.ค. 61

-

-

เฉพาะเจาะจง หจก.ผาลาดวัสดุก่อสร้าง ราคา 1,637.10 บาท หจก.ผาลาดวัสดุก่อสร้าง ราคา 1,637.10 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 94/61 ลว. 11 พ.ค. 61

-

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเจเอสซัพพลาย ราคา 1,710 บาท

ร้านเจเอสซัพพลาย ราคา 1,710 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 94.1/61 ลว. 11 พ.ค. 61

-

-

เฉพาะเจาะจง

นางบัวตา ใจยา ราคา 900 บาท

นางบัวตา ใจยา ราคา 900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 93/61 ลว. 11 พ.ค. 61

14,000.00
2,000.00

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

หจก.ทีเอ็มซีครุภัณฑ์ ราคา 10,347 บาท
นายดำรงศักดิ์ นาติ ราคา 1,500 บาท

หจก.ทีเอ็มซีครุภัณฑ์ ราคา 10,347 บาท
นายดำรงศักดิ์ นาติ ราคา 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 97/61 ลว. 18 พ.ค. 61
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 106/61 ลว. 21 พ.ค. 61

5,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านเจเอส ซัพพลาย ราคา 5,000 บาท

ร้านเจเอส ซัพพลาย ราคา 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 102/61 ลว. 18 พ.ค. 61

360.00
90.00
150.00
210.00
105.00
210.00
7,000.00
30,000.00

-

เฉพาะเจาะจง
ร้านไฟทร์ผู้ชายขายน้ำ ราคา 360 บาท
เฉพาะเจาะจง
ร้านไฟทร์ผู้ชายขายน้ำ ราคา 90 บาท
เฉพาะเจาะจง
ร้านไฟทร์ผู้ชายขายน้ำ ราคา 150 บาท
เฉพาะเจาะจง
ร้านไฟทร์ผู้ชายขายน้ำ ราคา 210 บาท
เฉพาะเจาะจง
ร้านไฟทร์ผู้ชายขายน้ำ ราคา 105 บาท
เฉพาะเจาะจง
ร้านไฟทร์ผู้ชายขายน้ำ ราคา 210 บาท
เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ราคา 6,500 บาท
เฉพาะเจาะจง บจก.เดอะซิสเต็มเอ็นเจ ราคา 17,035 บาท

ร้านไฟทร์ผู้ชายขายน้ำ ราคา 360 บาท
ร้านไฟทร์ผู้ชายขายน้ำ ราคา 90 บาท
ร้านไฟทร์ผู้ชายขายน้ำ ราคา 150 บาท
ร้านไฟทร์ผู้ชายขายน้ำ ราคา 210 บาท
ร้านไฟทร์ผู้ชายขายน้ำ ราคา 105 บาท
ร้านไฟทร์ผู้ชายขายน้ำ ราคา 210 บาท
ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ราคา 6,500 บาท
บจก.เดอะซิสเต็มเอ็นเจ ราคา 17,035 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 4/61 ลว. 9 ต.ค. 60
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 4/61 ลว. 9 ต.ค. 60
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 4/61 ลว. 9 ต.ค. 60
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 4/61 ลว. 9 ต.ค. 60
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 4/61 ลว. 9 ต.ค. 60
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 4/61 ลว. 9 ต.ค. 60
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 90/61 ลว. 10 พ.ค. 61
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 99/61 ลว. 24 พ.ค. 61
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หจก.ทีเอ็มซีครุภัณฑ์ ราคา 17,829 บาท
ร้านจาตุรันต์กรอบรูป ราคา 4,000 บาท
ร้านดาบุญ ราคา 4,956 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 89/61 ลว. 10 พ.ค. 61
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 91/61 ลว. 11 พ.ค. 61
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 86/61 ลว. 24 เม.ย. 61

นางสาวนันท์ณภัทร ใจเถิน ราคา 1,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 95/61 ลว. 16 พ.ค. 61

2. นางพัชรี สุทะ ราคา 1,000 บาท
3. นายอุทิศ แก้วอารัญ ราคา 1,000 บาท
4. นายพันธ์ แดงซิว ราคา 1,000 บาท
5.นางสาวภิพร ตุ่นเฟือย ราคา 1,000 บาท
บจก. เดอะซิสเต็มเอ็นเจ ราคา 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 98/61 ลว. 16 พ.ค. 61
ที่ 99/61 ลว. 16 พ.ค. 61
ที่ 100/61 ลว. 16 พ.ค. 61
ที่ 101/61 ลว. 16 พ.ค. 61
ที่ 96/61 ลว. 16 พ.ค. 61

ตาราง 1
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