แบบ สขร. 1

ลำดับ
วงเงินที่จะซื้อ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
ที่
หรือจ้าง
1 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล (งานแข่งขันยกน้ำหนักฯ) (สำนักปลัด) 8,000.00
เฉพาะเจาะจง
2
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด)
2,000.00
เฉพาะเจาะจง
3
ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ (สำนักปลัด)
600.00
เฉพาะเจาะจง
4
ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด)
1,000.00
เฉพาะเจาะจง
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ทะเบียน กจ 3717 (สาธารณสุขฯ) 2,090.40
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ทะเบียน กทท9, ฒ2070,
417.30
กลก795 และ กยธ144 (สาธารณสุขฯ)
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ทะเบียน 80-5177, เครื่องตัด
10,679.10
หญ้า (สาธารณสุขฯ)
จ้างเหมาตัดเย็บผ้าขาวคลุมเก้าอี้ 480 ผืน โครงการพิธีถวาย
150,000.00
พระเพลิงพระบรมศพฯ (สำนักปลัด)
เช่าเต็นท์สีขาวพร้อมจัดตั้งและรื้อถอน 12 หลัง โครงการพิธี
พระเพลิงพระบรมศพฯ (สำนักปลัด)
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน 2339 (กองช่าง)
7,230.00
ซ่อมแซมประตูรั้ว ทต.แม่กุ (สำนักปลัด)
20,000.00
ซื้อครุภัณพ์ไฟฟ้าฯ (ตู้ลำโพงเอนกประสงค์) (สำนักปลัด) 8,500.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
10,000.00

-

เฉพาะเจาะจง บจก.อันดามันอินเตอร์ออยล์ ราคา 417.30 บาท

-

เฉพาะเจาะจง

บจก.อันดามันอินเตอร์ออยล์ ราคา 10,679.10
บาท

บจก.อันดามันอินเตอร์ออยล์ ราคา 10,679.10 มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
บาท

ที่ 3/60 ลว. 3 ต.ค. 59

-

เฉพาะเจาะจง

บจก.ทีเคการ์เม้นท์แม่สอด ราคา 28,800 บาท

บจก.ทีเทการ์เม้นท์แม่สอด ราคา 28,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 3/61 ลว. 11 ต.ค. 60

-

เฉพาะเจาะจง

นายมนัส ทวี ราคา 12,000 บาท

นายมนัส ทวี ราคา 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 4/61 ลว. 17 ต.ค. 60

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

ร้านวิรัตน์ศูนย์ล้อ ราคา 5,780 บาท
นายเลื่อน ตาแสงวงษ์ ราคา 5,000 บาท
ร้านเจเอ็มเคบายเซลล์ ราคา 8,500 บาท
หจก.ทีเอ็มซีครุภัณฑ์ ราคา 7,680 บาท

ร้านวิรัตน์ศูนย์ล้อ ราคา 5,780 บาท
นายเลื่อน ตาแสงวงษ์ ราคา 5,000 บาท
ร้านเจเอ็มเคบายเซลล์ ราคา 8,500 บาท
หจก.ทีเอ็มซีครุภัณฑ์ ราคา 7,680 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ร้านออโต้ดีไซน์ฯ ราคา 710 บาท

ร้านออโต้ดีไซน์ฯ ราคา 710 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 175/60 ลว. 6 ก.ย. 60
ที่ 180/60 ลว. 27 ก.ย. 60
ที่ 127/60 ลว. 27 ก.ย. 60
ที่ 130/60 ลว. 27 ก.ย. 60
ที่ 165.1/60 ลว. 21 ส.ค.
60
ที่ 28/60 ลว. ก.ค. 60
ที่ 128/60 ลว. 27 ก.ย. 60
ที่ 132/60 ลว. 27 ก.ย. 60
ที่ 5/61 ลว. 10 ต.ค. 60
ที่ 6/61 ลว. 6 ต.ค. 60

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 24/61 ลว. 2 ต.ค. 60

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 25/61 ลว. 2 ต.ค. 60

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 6/61 ลว. 2 ต.ค. 60

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 6

1,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

15
16
17
18
19

จ้างทำวีดีทัศน์ (สำนักปลัด)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
จ้างทำตรายางข้อความ (สำนักปลัด)
ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ (กองการศึกษา)
จ้างเหมาบริการบุคคลต่อเนื่อง จำนวน 2 คน (กอง
สวัสดิการฯ)

30,000.00
5,500.00
53,000.00
1,500.00
2,000.00

-

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

199,200.00

-

จ้างเหมาบริการบุคคลต่อเนื่อง จำนวน 3 คน (กอง
สาธารณสุข)

300,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ที่ 1/61 ลว. 4 ต.ค. 60
ที่ 1/61 ลว. 4 ต.ค. 60
ที่ 2/61 ลว. 6 ต.ค. 60
ที่ 2/61 ลว. 10 ต.ค. 60

เฉพาะเจาะจง

จ้างติดข้อความด้วยสติกเกอร์ (กองสวัสดิการฯ)

21

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

-

14

20

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านป้ายมงคล ราคา 6,580.50 บาท
ร้านป้ายมงคล ราคา 6,580.50 บาท
ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ราคา 1,378 บาท
ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ราคา 1,378 บาท
ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ราคา 550 บาท
ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ราคา 550 บาท
นายณรงค์ กรรมใจ ราคา 800 บาท
นายณรงค์ กรรมใจ ราคา 800 บาท
บจก.อันดามันอินเตอร์ออยล์ฯ ราคา 2,090.40 บจก.อันดามันอินเตอร์ออยล์ฯ ราคา 2,090.40
บาท
บาท

-

นายพิริยะ กิมวานนท์ ราคา 30,000 บาท
ร้านดาบุญ ราคา 5,300 บาท
ร้านดาบุญ ราคา 53,000 บาท
ร้านออโต้ดีไซน์ ราคา 1,400 บาท
ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ราคา 1,142 บาท
1. นางกาญจนา จันพ่อตา ราคา 8,300x12 =
เฉพาะเจาะจง
99,600 บาท
2. นางสาวนารินทร์ ปันนิ่ว ราคา 8,300x12 =
99,600 บาท
1. นางวรรณนา กาล้อม ราคา 8,300x12 =
เฉพาะเจาะจง
99,600 บาท

บจก.อันดามันอินเตอร์ออยล์ ราคา 417.30 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 63/60 ลว. 22 พ.ย. 59

นายพิริยะ กิมวานนท์ ราคา 30,000 บาท
ร้านดาบุญ ราคา 5,300 บาท
ร้านดาบุญ ราคา 53,000 บาท
ร้านออโต้ดีไซน์ ราคา 1,400 บาท
ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ราคา 1,142 บาท
1. นางกาญจนา จันพ่อตา ราคา 8,300x12 =
99,600 บาท
2. นางสาวนารินทร์ ปันนิ่ว ราคา 8,300x12 =
99,600 บาท
1. นางวรรณนา กาล้อม ราคา 8,300x12 =
99,600 บาท
2. นายสม ปุ๊ตา ราคา 8,300x12 = 99,600
2. นายสม ปุ๊ตา ราคา 8,300x12 = 99,600 บาท
บาท

1

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข ที่ 221/60 ลว. 4 พ.ค. 59

3. นายผิน สุคำ ราคา 8,300x12 = 99,600
บาท
1. นางสาวแสงเดือน ปัญญาตุ่น ราคา 8,300x12 1. นางสาวแสงเดือน ปัญญาตุ่น ราคา 8,300x12
= 99,600 บาท
= 99,600 บาท
2. นางสาวศรินญา ยาพรม ราคา 8,300x12 = 2. นางสาวศรินญา ยาพรม ราคา 8,300x12 =
99,600 บาท
99,600 บาท
3. นางสาวเบญจรัตน์ สร้อยขจิตกุล ราคา
3. นางสาวเบญจรัตน์ สร้อยขจิตกุล ราคา
8,300x12 = 99,600 บาท
8,300x12 = 99,600 บาท
ร้านดอกไม้ครูแดง ราคา 1,000 บาท
ร้านดอกไม้ครูแดง ราคา 1,000 บาท
ร้านป้ายมงคล ราคา 5,885 บาท
ร้านป้ายมงคล ราคา 5,885 บาท
ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ราคา 3,080 บาท
ร้านแม่สอดเอ็นเนอร์เทค ราคา 3,080 บาท
บจก.โตโยต้าเมืองตาก ราคา 12,113.47 บาท
บจก.โตโยต้าเมืองตาก ราคา 12,113.47 บาท

3. นายผิน สุคำ ราคา 8,300x12 = 99,600 บาท
22

23
24
25
26

จ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 3 คน (กองคลัง)

จ้างทำพวงมาลาวันปิยมหาราช (สำนักปลัด)
จ้างทำป้ายไวนิลร่วมถวายดอกไม้จันทร์ (สำนักปลัด)
ซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ (กองช่าง)
จ้างซ่อมรถทะเบียน กข 8707 (สำนักปลัด)

300,000.00

1,000.00
7,000.00
5,000.00
15,000.00

-

-

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

2

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 26/61 ลว. 2 ต.ค. 60

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 27/61 ลว. 2 ต.ค. 60

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 28/61 ลว. 2 ต.ค. 60

มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่ 7/61 ลว. 19 ต.ค. 60
ที่ 6/61 ลว. 19 ต.ค. 60
ที่ 7/61 ลว. 17 ต.ค. 60
ที่ 5/61 ลว. 19 ต.ค. 60

1

1

