
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ล าดับที่ งานจดัซือ้จัดจา้ง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที ่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

1 

 

 

จ้างเหมาส ารวจขอ้มูลภาคสนามและ

ปรับปรุงขอ้มูลระบบแผนที่ภาษี ใน

เขตพืน้ที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง  

16,640.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชกรณ์ ค ามณีจันทร ์

/16,640.- บาท 

นายเดชกรณ์ ค ามณีจันทร ์

/16,640.- บาท 

 

2 จ้างเหมาส ารวจขอ้มูลภาคสนามและ

ปรับปรุงขอ้มูลระบบแผนที่ภาษี ใน

เขตพืน้ที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง  

16,640.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์  สุยะค า  

/16,640.- บาท 

นายสุรศักดิ์  สุยะค า  

/16,640.- บาท 

 

3 จ้างเหมาส ารวจขอ้มูลภาคสนามและ

ปรับปรุงขอ้มูลระบบแผนที่ภาษี ใน

เขตพืน้ที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง  

16,640.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาววรันชญาณ์ จาแก้ว 

/16,640.- บาท 

นางสาววรันชญาณ์ จาแก้ว 

/16,640.- บาท 

 

4 จ้างเหมาบริการคนงานเพื่อ

ด าเนนิงานเก็บกวาดขยะมูลฝอย 

ประจ าเดอืน ตุลาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์  จันต๊ะตึง 

/8,000.- บาท 

นายนรินทร์  จันต๊ะตึง 

/8,000.- บาท 

 

5 จ้างเหมาคนงานช่วยด าเนนิงานใน

กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจ าเดอืน  

ตุลาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน์ 

/8,000.- บาท 

นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน์ 

/8,000.- บาท 

 

6 จ้างเหมางานเพื่อด าเนนิงาน

สาธารณสุขฯประจ าเดอืน ตุลาคม 

2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 

/8,000.- บาท 

นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 

/8,000.- บาท 

 

7 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน ตุลาคม 2562 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอนุพงค์   นันทะชัย 

/7,000.- บาท 

นายอนุพงค์   นันทะชัย 

/7,000.- บาท 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ล าดับที่ งานจดัซือ้จัดจา้ง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที ่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

8 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน ตุลาคม 2562 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 

/7,000.- บาท 

นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 

/7,000.- บาท 

 

9 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน ตุลาคม 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายช านาญ  สงิห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

นายช านาญ  สงิห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

 

10 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน ตุลาคม 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางปราณี  จันทร์ศรี 

/7,000.- บาท 

นางปราณี  จันทร์ศรี 

/7,000.- บาท 

 

11 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน ตุลาคม 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางธวัลรัตน์  ค ามาวัน 

/7,000.- บาท 

นางธวัลรัตน์  ค ามาวัน 

/7,000.- บาท 

 

12 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน ตุลาคม 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา  สงิห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

นางสาวอรอุมา  สงิห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

 

13 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน ตุลาคม 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

 

14 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน ตุลาคม 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ชัย  ค ามาวัน 

/9,500.- บาท 

นายวิรัตน์ชัย  ค ามาวัน 

/9,500.- บาท 

 

15 จ้างเหมาเจ้าหนา้ช่วยงานวเิคราะห์

นโยบายและแผน ประจ าเดอืน

ตุลาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรางคณา  ตาวัง 

/8,000.- บาท 

นางสาวสุรางคณา  ตาวัง 

/8,000.- บาท 

 

16 จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่พัฒนาชุมชนและ

ตามภารกิจที่เกี่ยวขอ้งในส านักปลัด 

ประจ าเดอืนตุลาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวญาดา  ไชยาวุฒิ 

/8,000.- บาท 

นางสาวญาดา  ไชยาวุฒิ 

/8,000.- บาท 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ล าดับที่ งานจดัซือ้จัดจา้ง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที ่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

17 จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ช่วยงานดา้น

การเกษตรตามภารกิจที่เกี่ยวขอ้ง ใน

ส านักปลัด ประจ าเดอืนตุลาคม 

2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเจริญ มะณีดวงฤทธิ์ 

/8,000.- บาท 

นายเจริญ มะณีดวงฤทธิ์ 

/8,000.- บาท 

 

18 จ้างเหมาคนงานเพื่อด าเนนิงาน

ป้องกันฯ และบรรเทาสาธารณภัย 

ประจ าเดอืน ตุลาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์  ค าต้ือ 

/8,000.- บาท 

นายพรศักดิ์  ค าต้ือ 

/8,000.- บาท 

 

19 จ้างเหมาคนงานเพื่อด าเนนิงาน

ป้องกันฯ และบรรเทาสาธารณภัย 

ประจ าเดอืน ตุลาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจักรพงค์  ฟองเมฆ 

/8,000.- บาท 

นายจักรพงค์  ฟองเมฆ 

/8,000.- บาท 

 

20 จ้างเหมาคนงาน ช่วยงานสง่เสริม

สุขภาพ ประจ ากองสาธารณสุขฯ

ประจ าเดอืนตุลาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภาณุมาศ  เขยีวค าสุข 

/8,000.- บาท 

นางสาวภาณุมาศ  เขยีวค าสุข 

/8,000.- บาท 

 

21 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัตงิานออกแบบ 

เขยีนแบบ ประจ ากองช่าง 

ประจ าเดอืนตุลาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอภิชาต  มหาวรรณ 

/8,000.- บาท 

นายอภิชาต  มหาวรรณ 

/8,000.- บาท 

 

22 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ ากอง

ช่าง ประจ าเดอืนตุลาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงค์  แสนมณี 

/8,000.- บาท 

นายวุฒิพงค์  แสนมณี 

/8,000.- บาท 

 

23 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ ากอง

ช่าง ประจ าเดอืนตุลาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  เตชะกัน 

/8,000.- บาท 

นายณัฐพล  เตชะกัน 

/8,000.- บาท 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ล าดับที่ งานจดัซือ้จัดจา้ง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที ่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

24 จ้างเหมาปฏิบัตงิาน พนักงานขับ

รถยนต์ ประจ ากองช่าง ประจ าเดอืน

ตุลาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร  จันทรวิเชียร 

/8,000.- บาท 

นายธนภัทร  จันทรวิเชียร 

/8,000.- บาท 

 

25 จ้างเหมาบริการคนงานเพื่อ

ด าเนนิงานเก็บกวาดขยะมูลฝอย 

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์  จันต๊ะตึง 

/8,000.- บาท 

นายนรินทร์  จันต๊ะตึง 

/8,000.- บาท 

 

26 จ้างเหมาคนงานช่วยด าเนนิงานใน

กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจ าเดอืน  

พฤศจกิายน 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน์ 

/8,000.- บาท 

นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน์ 

/8,000.- บาท 

 

27 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 

/8,000.- บาท 

นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 

/8,000.- บาท 

 

28 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอนุพงค์   นันทะชัย 

/7,000.- บาท 

นายอนุพงค์   นันทะชัย 

/7,000.- บาท 

 

30 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 

/7,000.- บาท 

นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 

/7,000.- บาท 

 

29 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายช านาญ  สงิห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

นายช านาญ  สงิห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

 

31 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางปราณี  จันทร์ศรี 

/7,000.- บาท 

นางปราณี  จันทร์ศรี 

/7,000.- บาท 

 

32 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางธวัลรัตน์  ค ามาวัน 

/7,000.- บาท 

นางธวัลรัตน์  ค ามาวัน 

/7,000.- บาท 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ล าดับที่ งานจดัซือ้จัดจา้ง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที ่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

33 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา  สงิห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

นางสาวอรอุมา  สงิห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

 

34 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

 

35 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ชัย  ค ามาวัน 

/9,500.- บาท 

นายวิรัตน์ชัย  ค ามาวัน 

/9,500.- บาท 

 

36 จ้างเหมาเจ้าหนา้ช่วยงานวเิคราะห์

นโยบายและแผน ประจ าเดอืน

พฤศจกิายน 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรางคณา  ตาวัง 

/8,000.- บาท 

นางสาวสุรางคณา  ตาวัง 

/8,000.- บาท 

 

37 จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่พัฒนาชุมชนและ

ตามภารกิจที่เกี่ยวขอ้งในส านักปลัด 

ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวญาดา  ไชยาวุฒิ 

/8,000.- บาท 

นางสาวญาดา  ไชยาวุฒิ 

/8,000.- บาท 

 

38 จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ช่วยงานดา้น

การเกษตรตามภารกิจที่เกี่ยวขอ้ง ใน

ส านักปลัด ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 

2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเจริญ มะณีดวงฤทธิ์ 

/8,000.- บาท 

นายเจริญ มะณีดวงฤทธิ์ 

/8,000.- บาท 

 

39 จ้างเหมาคนงานเพื่อด าเนนิงาน

ป้องกันฯ และบรรเทาสาธารณภัย 

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์  ค าต้ือ 

/8,000.- บาท 

นายพรศักดิ์  ค าต้ือ 

/8,000.- บาท 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2562 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ล าดับที่ งานจดัซือ้จัดจา้ง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที ่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

40 จ้างเหมาคนงานเพื่อด าเนนิงาน

ป้องกันฯ และบรรเทาสาธารณภัย 

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจักรพงค์  ฟองเมฆ 

/8,000.- บาท 

นายจักรพงค์  ฟองเมฆ 

/8,000.- บาท 

 

 

41 จ้างเหมาคนงาน ช่วยงานสง่เสริม

สุขภาพ ประจ ากองสาธารณสุขฯ

ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภาณุมาศ  เขยีวค าสุข 

/8,000.- บาท 

นางสาวภาณุมาศ  เขยีวค าสุข 

/8,000.- บาท 

 

42 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัตงิานออกแบบ 

เขยีนแบบ ประจ ากองช่าง 

ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอภิชาต  มหาวรรณ 

/8,000.- บาท 

นายอภิชาต  มหาวรรณ 

/8,000.- บาท 

 

43 จ้างเหมาปฏิบัตงิาน พนักงานขับ

รถยนต์ ประจ ากองช่าง ประจ าเดอืน

พฤศจกิายน 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจีราวัฒน ์ ขยันการ 

/8,000.- บาท 

นายจีราวัฒน ์ ขยันการ 

/8,000.- บาท 

 

44 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ ากอง

ช่าง ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  เตชะกัน 

/8,000.- บาท 

นายณัฐพล  เตชะกัน 

/8,000.- บาท 

 

45 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ ากอง

ช่าง ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงค์  แสนมณี 

/8,000.- บาท 

นายวุฒิพงค์  แสนมณี 

/8,000.- บาท 

 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน 2562 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ล าดับที่ งานจดัซือ้จัดจา้ง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที ่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

1 อิฐมอญ (ก้อนใหญ)่ จ านวน 150 

ก้อน 

555.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมศักดิ์ซีเมนตบ์ลอ็ค 

/555.- บาท 

บ.สมศักดิ์ซีเมนตบ์ลอ็ค 

/555.- บาท 
 

2 จ้างเหมาบริการคนงานเพื่อ

ด าเนนิงานเก็บกวาดขยะมูลฝอย 

ประจ าเดอืนธันวาคม  2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์  จันต๊ะตึง 

/8,000.- บาท 

นายนรินทร์  จันต๊ะตึง 

/8,000.- บาท 

 

3 จ้างเหมาคนงานช่วยด าเนนิงานใน

กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจ าเดอืน  

ธันวาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน์ 

/8,000.- บาท 

นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน์ 

/8,000.- บาท 

 

4 จ้างเหมางานเพื่อด าเนนิงาน

สาธารณสุขฯประจ าเดอืน ธันวาคม 

2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 

/8,000.- บาท 

นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 

/8,000.- บาท 

 

5 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอนุพงค์   นันทะชัย 

/7,000.- บาท 

นายอนุพงค์   นันทะชัย 

/7,000.- บาท 

 

6 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 

/7,000.- บาท 

นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 

/7,000.- บาท 

 

7 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายช านาญ  สงิห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

นายช านาญ  สงิห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

 

8 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางปราณี  จันทร์ศรี 

/7,000.- บาท 

นางปราณี  จันทร์ศรี 

/7,000.- บาท 

 

9 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางธวัลรัตน์  ค ามาวัน 

/7,000.- บาท 

นางธวัลรัตน์  ค ามาวัน 

/7,000.- บาท 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน  2562 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ล าดับที่ งานจดัซือ้จัดจา้ง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที ่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

10 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา  สงิห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

นางสาวอรอุมา  สงิห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

 

11 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 

/7,000.- บาท 

 

12 จ้างเหมาคนงานประจ าโรงฆ่าสัตว์ 

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562 
7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ชัย  ค ามาวัน 

/9,500.- บาท 

นายวิรัตน์ชัย  ค ามาวัน 

/9,500.- บาท 

 

13 จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่พัฒนาชุมชนและ

ตามภารกิจที่เกี่ยวขอ้งในส านักปลัด 

ประจ าเดอืนธันวาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวญาดา  ไชยาวุฒิ 

/8,000.- บาท 

นางสาวญาดา  ไชยาวุฒิ 

/8,000.- บาท 

 

14 จ้างเหมาเจ้าหนา้ที่ช่วยงานดา้น

การเกษตรตามภารกิจที่เกี่ยวขอ้ง ใน

ส านักปลัด ประจ าเดอืนธันวาคม

2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเจริญ มะณีดวงฤทธิ์ 

/8,000.- บาท 

นายเจริญ มะณีดวงฤทธิ์ 

/8,000.- บาท 

 

15 จ้างเหมาคนงานเพื่อด าเนนิงาน

ป้องกันฯ และบรรเทาสาธารณภัย 

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์  ค าต้ือ 

/8,000.- บาท 

นายพรศักดิ์  ค าต้ือ 

/8,000.- บาท 

 

16 จ้างเหมาคนงานเพื่อด าเนนิงาน

ป้องกันฯ และบรรเทาสาธารณภัย 

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจักรพงค์  ฟองเมฆ 

/8,000.- บาท 

นายจักรพงค์  ฟองเมฆ 

/8,000.- บาท 

 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจกิายน  2562 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ล าดับที่ งานจดัซือ้จัดจา้ง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาที ่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่คัดเลอืก

โดยสังเขป 

17 จ้างเหมาคนงาน ช่วยงานสง่เสริม

สุขภาพ ประจ ากองสาธารณสุขฯ

ประจ าเดอืนธันวาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภาณุมาศ  เขยีวค าสุข 

/8,000.- บาท 

นางสาวภาณุมาศ  เขยีวค าสุข 

/8,000.- บาท 

 

18 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัตงิานออกแบบ 

เขยีนแบบ ประจ ากองช่าง 

ประจ าเดอืนธันวาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอภิชาต  มหาวรรณ 

/8,000.- บาท 

นายอภิชาต  มหาวรรณ 

/8,000.- บาท 

 

19 จ้างเหมาปฏิบัตงิาน พนักงานขับ

รถยนต์ ประจ ากองช่าง 

ประจ าเดอืนดธันวาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจีราวัฒน ์ ขยันการ 

/8,000.- บาท 

นายจีราวัฒน ์ ขยันการ 

/8,000.- บาท 

 

20 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ ากอง

ช่าง ประจ าเดอืนธันวาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  เตชะกัน 

/8,000.- บาท 

นายณัฐพล  เตชะกัน 

/8,000.- บาท 

 

21 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ ากอง

ช่าง ประจ าเดอืนธันวาคม 2562 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงค์  แสนมณี 

/8,000.- บาท 

นายวุฒิพงค์  แสนมณี 

/8,000.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
1 วัสดุสํานักงาน จํานวน 32 

รายการ 
22,205.70 บาท เฉพาะเจาะจง บริษทัโมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 

มอลล์ จํากัด (สาขาสันป่า
ตอง)/22,205.70 

บริษทัโมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
มอลล์ จํากัด (สาขาสันป่า
ตอง)/22,205.70 

 

2 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 
จํานวน 46 เล่ม 

3,312.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธนัชพร /3,312.- บาท ร้านธนัชพร /3,312.- บาท  

3 จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ-กู้ภัย 600.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเบ้ิมมอเตอร์แอร์ 
/600.- บาท 

ร้านเบ้ิมมอเตอร์แอร์ 
/600.- บาท 

 

4 จ้างเหมาซักผ้าระบาย 1,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา  ชัยมงคล 
/1,000.- บาท 

นางสาวธัญญา  ชัยมงคล 
/1,000.- บาท 

 

5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 
4 รายการ 

3,317.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า 
/3,317.- บาท 

ร้านธนพลการค้า 
/3,317.- บาท 

 

6 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 23 รายการ 6,291.60 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า 
/6,291.60 

ร้านธนพลการค้า 
/6,291.60 

 

7 จ้างซ่อมบํารุงรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน 82-4739 
เชียงใหม่ จํานวน 6 รายการ 

4,900.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์  หลวงก๋อง 
/4,900.- บาท 

นายสุวิทย์  หลวงก๋อง 
/4,900.- บาท 

 

8 แบตเตอรรี่ เพื่อใช้กับรถกู้ชีพ-กู้ภัย 
ทะเบียน ขธ 6418 เชียงใหม่ 
จํานวน 1 ลูก 

4,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพลการยาง  
/4,900.- บาท 

ร้านพลการยาง  
/4,900.- บาท 

 

9 จ้างเหมาย้ายกล้องวงจรปิด 
หมายเลขครุภัณฑ์ 482-61-
0006/2 

1,605.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.โปรวิช่ัน โพรไวเดอร ์
/1,605.- บาท 

บ.โปรวิช่ัน โพรไวเดอร ์
/1,605.- บาท 

 

10 จ้างเหมาย้ายกล้องวงจรปิด 
หมายเลขครุภัณฑ์ 482-61-
0006/5 

481.50 บาท เฉพาะเจาะจง บ.โปรวิช่ัน โพรไวเดอร ์
/481.50 บาท 

บ.โปรวิช่ัน โพรไวเดอร ์
/481.50 บาท 

 



 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
11 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ 2,078.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อค 

/2,078.- บาท 
บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อค 
/2,078.- บาท 

 

12 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1 รายการ 1,027.20 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า 
/1,027.20 บาท 

ร้านธนพลการค้า 
/1,027.20 บาท 

 

13 หินคลุก 100 ลบ.ม. 33,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศรัญญา  
/33,000.- บาท 

ร้านศรัญญา  
/33,000.- บาท 

 

14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
จํานวน 17 รายการ 

14,010.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพงษ์พาณิชย์ 
/14,000.- บาท 

ร้านณัฐพงษ์พาณิชย์ 
/14,000.- บาท 

 

15 ยางรถ ขนาด 750-16 (OT) ยาง
ใหม่ สําหรับรถแทรกเตอร์ 
ทะเบียน ตค 676 เชียงใหม่  

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายไกรสร พรมจา 
/7,000.- บาท 

นายไกรสร พรมจา 
/7,000.- บาท 

 

16 จ้างเหมาทําปฏิทินล้านนา 64,000.- บาท เฉพาะเจาะจง อุโณทัยธุรกิจ  
/64,000.- บาท 

อุโณทัยธุรกิจ  
/64,000.- บาท 

 

17 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถจักรยานยนต์
ทะเบียน งฉน 274 เชียงใหม่ 
(กองสาธารณสุขฯ) 

180.- บาท เฉพาะเจาะจง น้องการช่าง /180.- บาท น้องการช่าง/180.- บาท  

18 จ้างเหมาซ่อมตู้เย็น 
(กองสาธารณสุขฯ) 

2,200.- บาท เฉพาะเจาะจง ช่างโอ๋สันป่าตอง  
/2,200.- บาท 

ช่างโอ๋สันป่าตอง  
/2,200.- บาท 

 

19 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน 82-4738 

620.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิพงษ์ ยางยนต์ 
/620.- บาท 

ร้านสุทธิพงษ์ ยางยนต์ 
/620.- บาท 

 

20 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน 
สาธารณสุข ประจําเดือนมกราคม 
2563 

9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/8,000.- บาท 

นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/8,000.- บาท 

 

21 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน 
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
มกราคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท 
 

นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท 
 

 



 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
22 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน

ป้องกันฯ เดือนมกราคม 2563 
8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจักรพงค์  ฟองเมฆ 

/8,000.- บาท 
นายจักรพงค์  ฟองเมฆ 
/8,000.- บาท 

 

23 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
ป้องกันฯ ประจําเดือนมกราคม 
2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

 

24 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานพัฒนา
ชุมชน ประจําเดือนมกราคม 
2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวญาดา  ไชยาวุฒิ 
/8,000.- บาท 

นางสาวญาดา  ไชยาวุฒิ 
/8,000.- บาท 

 

25 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีงานเกษตร 
ประจําเดือนมกราคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเจริญ มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

นายเจริญ มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

 

26 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ประจําเดือน
มกราคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภาณุมาศ เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท 

นางสาวภาณุมาศ เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท 

 

27 จ้างเหมาคนงาน เพื่อดําเนินงาน
เก็บกวาดขยะ ประจําเดือน
มกราคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ จันต๊ะตึง 
/8,000.- บาท 

นายนรินทร์ จันต๊ะตึง 
/8,000.- บาท 

 

28 จ้างเหมาหัวหน้าคนงานเพื่อ
ดําเนินงานกิจการโรงฆ่าสัตว์ 
ประจําเดือนมกราคม 2563 

9,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ชัย  คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

นายวิรัตน์ชัย  คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

 

29 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบล
บ้านกลาง ประจําเดือนมกราคม 
2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นายชํานาญ สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

 

30 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนมกราคม 2563 
 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

 



 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
31 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน

กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบล
บ้านกลาง ประจําเดือนมกราคม 
2563 
 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ นนัทะชัย 
/7,000.- บาท 

นายอนุพงษ์ นนัทะชัย 
/7,000.- บาท 

 

32 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบล
บ้านกลาง ประจําเดือนมกราคม 
2563 
 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

 

33 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบล
บ้านกลาง ประจําเดือนมกราคม 
2563 
 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

 

34 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบล
บ้านกลาง ประจําเดือนมกราคม 
2563 
 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

 

35 จ้างเหมาปฏิบัติงาน ออกแบบ 
เขียนแบบ งานวิศวกรรม ประจํา
กองช่าง ประจําเดือนมกราคม 
2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอภิชาต  มหาวรรณ 
/8,00.- บาท 

นายอภิชาต  มหาวรรณ 
/8,000.- บาท 

 

36 จ้างเหมาปฏิบัติงานคนงานท่ัวไป 
ประจํากองช่าง ประจําเดือน 
มกราคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงค์  แสนมณี 
/8,000.- บาท 

นายวุฒิพงค์  แสนมณี 
/8,000.- บาท 

 



 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
37 จ้างเหมาปฏิบัติงานคนงานท่ัวไป 

ประจํากองช่าง ประจําเดือน 
มกราคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  เตชะกัน 
/8,000.- บาท 

นายณัฐพล  เตชะกัน 
/8,000.- บาท 

 

38 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนมกราคม 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท 

นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท 

 

39 จ้างเหมาปฏิบัติงานพนักงานขับ
รถยนต์ประจํากองช่าง 
ประจําเดือนมกราคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจีรวัฒน์ ขยันการ 
/8,000.- บาท 

นายจีรวัฒน์ ขยันการ 
/8,000.- บาท 

 

40 ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 6 
รายการ 

19,420.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.ซี.เอ็ม.เฟอร์นิเจอร์ 
/19,420.- บาท 

บ.ซี.เอ็ม.เฟอร์นิเจอร์ 
/19,420.- บาท 

 

41 จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องด่ืม  
(7 วัน อันตราย) 

2,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมยุรี (เจิต๋ิม)  
/2,000.- บาท 

ร้านมยุรี (เจิต๋ิม)  
/2,000.- บาท 

 

42 จัดทําตรายาง จํานวน 3 รายการ 1,120.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล็อก 
/1,120.- บาท 

ร้านตุ๊กตาบล็อก 
/1,120.- บาท 

 

43 จ้างเหมาทําป้ายไวนิล โครงการ
อํานวยความสะดวก 
 (7 วัน อันตราย) 

2,880.- บาท เฉพาะเจาะจง เอ็ม เอ็น มิเดีย 
/2,880.- บาท 

เอ็ม เอ็น มิเดีย 
/2,880.- บาท 

 

44 จ้างเหมาทําอาหาร (7 วันอันตราย) 5,040.- บาท เฉพาะเจาะจง นายกําพล บูรณสมภพ 
/5,040.- บาท 

นายกําพล บูรณสมภพ 
/5,040.- บาท 

 

45 น้ําด่ืม ประจําเดือนธันวาคม 
2562 

2,286.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เพียวเมาน์เทน 
/2,286.- บาท 

บจก.เพียวเมาน์เทน 
/2,286.- บาท 

 

46 แก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กิโลกรัม 
ประจําเดือนธันวาคม 2562  

5,600.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เจ พาณิชย์ 
/5,600.- บาท 

ร้าน เจ.เจ พาณิชย์ 
/5,600.- บาท 

 

47 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนวาคม 2562  
(สํานักปลัด) 

2,050.08 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่า
ตอง จํากัด 
/2,050.08 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด 
/2,050.08 บาท 

 



 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
48 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

ประจําเดือนวาคม 2562  
(งานป้องกันฯ) 

8,383.10 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่า
ตอง จํากัด 
/8,383.10 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด 
/8,383.10 บาท 

 

49 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนวาคม 2562  
(งานกองคลัง) 

2,607.80 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่า
ตอง จํากัด 
/2,607.80 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด 
/2,607.80 บาท 

 

51 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนวาคม 2562  
(งานกองช่าง) 

16,786.50 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่า
ตอง จํากัด 
/16,786.50 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด 
/16,786.50 บาท 

 

52 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนวาคม 2562  
(กองสาธารณสุขฯ) 

14,913.63 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่า
ตอง จํากัด 
/14,913.63 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด 
/14,913.63 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
1 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 12 

รายการ 
2,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม)  

/2,000.- บาท 
ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม)  
/2,000.- บาท 

 

2 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 (น้ํามันเบรก) 

160.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพลการยาง /160.- บาท ร้านพลการยาง /160.- บาท  

3 จ้างเหมาทําตรายาง 
จํานวน 10 รายการ 

1,900.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล็อก 
/1,900.- บาท  

ร้านตุ๊กตาบล็อก 
/1,900.- บาท 

 

4 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 4 รายกา 22,116.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อก 
/22,116.- บาท 

บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อก 
/22,116.- บาท 

 

5 จ้างซ่อมบํารุงรถแทรกเตอร์ 
หมายเลขทะเบียน ตค 676 
เชียงใหม่จํานวน 1 คัน 

16,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่บริการ จํากัด 
/16,000.- บาท 

บ.เชียงใหม่บริการ จํากัด 
/16,000.- บาท 

 

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ 15,570.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 108 เซอร์วิส 
/15,570.- บาท 

ร้าน 108 เซอร์วิส 
/15,570.- บาท 

 

6 วัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร ยี่ห้อ cannon รุ่น IR 
Series 

5,500.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้านนา เทค 
/5,500.- บาท 

หจก.ล้านนา เทค 
/5,500.- บาท 

 

7 จ้างเหมาซ่อมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง 

600.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 108 เซอร์วิส  
/600.- บาท 

ร้าน 108 เซอร์วิส  
/600.- บาท 

 

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ 15,570.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 108 เซอร์วิส 
/15,570.- บาท 

ร้าน 108 เซอร์วิส 
/15,570.- บาท 

 

9 วัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 
-หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 1 หลอด 

5,500.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้านนา เทค 
/5,500.- บาท 

หจก.ล้านนา เทค 
/5,500.- บาท 

 

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
10 จ้างซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 1,480.- บาท เฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ /1,480.- บาท อู่ป๋องบริการ /1,480.- บาท  

11 
จัดทําตรายาง จํานวน 8 อัน 1,150.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล็อค  

/1,150.- บาท 
ร้านตุ๊กตาบล็อค  
/1,150.- บาท 

 

12 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 39 รายการ 21,654.70 บาท เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดคูเคช่ัน มอลล์ 

จํากัด /21,654.70 บาท 
บ.โมเดิร์น เอ็ดคูเคช่ัน มอลล์ 
จํากัด /21,654.70 บาท 

 

13 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ 
EPSON L5190 จํานวน 2 เครื่อง 

16,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเจ /16,000.- บาท 
 

ร้านเอ็มเจ /16,000.- บาท 
 

 

14 วัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 
-ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 
หลอด 

5,500.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้านนา เทค  
/5,500.- บาท 

หจก.ล้านนา เทค  
/5,500.- บาท 

 

15 หม้อแบตเตอรี่ FB-135 (แลกหม้อ)
จํานวน 1 ลูก 

3,300.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ญา อิเลคทรอนิค 
/3,300.- บาท 

ร้านจันทร์ญา อิเลคทรอนิค 
/3,300.- บาท 

 

16 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15 รายการ 16,540.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อก 
/16,540.- บาท 

บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อก 
/16,540.- บาท 

 

17 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 4 รายการ 3,110.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านจักสานทุ่งเส้ียว 
/3,110.- บาท 

ร้านจักสานทุ่งเส้ียว 
/3,110.- บาท 

 

18 แก๊ส ประจําเดือนมกราคม 2563  5,600.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เจ พาณิชย์ 
/5,600.- บาท 

ร้าน เจ.เจ พาณิชย์ 
/5,600.- บาท 

 

19 น้ําด่ืม ประจําเดือนมกราคม 2563 4,062.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เพียวเมาน์เทน 
/4,062.- บาท 

บจก.เพียวเมาน์เทน 
/4,062.- บาท 

 

20 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนมกราคม 2563 
(สํานักปลัด) 

1,730.16 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด /1,730.16 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด /1,730.16 บาท  

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
21 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 

ประจําเดือนมกราคม 2563  
(งานป้องกันฯ) 

10,252.20 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง  
จํากัด /10,252.20 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง  
จํากัด /10,252.20 บาท  

22 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนมกราคม 2563  
(กองสาธารสุขฯ) 

15,703.48 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง  
จํากัด /15,703.48 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง  
จํากัด /15,703.48 บาท 

 

23 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนมกราคม 2563  
(กองช่าง) 

18,079.40 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
/18,079.40 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
/18,079.40 บาท 

 

24 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนมกราคม 2563  
(กองคลัง) 

1,436.01 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
/1,436.01 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
/1,436.01 บาท 

 

25 จ้างเหมาหัวหน้าคนงานเพื่อ
ดําเนินงานในกิจการโรงฆ่าสัตว์  
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

9,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ชัย  คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

นายวิรัตน์ชัย  คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

 

26 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอนุพงค์   นันทะชัย 
/7,000.- บาท 

นายอนุพงค์   นันทะชัย 
/7,000.- บาท  

27 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ  สิงห์ปัญญา 
/,7000.- บาท 

นายชํานาญ  สิงห์ปัญญา 
/,7000.- บาท  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
28 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน

กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท  

29 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท  

30 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท 

นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท  

31 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท  

32 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางจันทร์  ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางจันทร์  ปัญญา 
/7,000.- บาท  

33 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน 
สาธารณสุข ประจําเดือนมกราคม 
2563 

9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/8,000.- บาท 

นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/8,000.- บาท  

34 
 

จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน 
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
มกราคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท 
 

นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท 
 

 

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
35 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน

ป้องกันฯ เดือนมกราคม 2563 
8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจักรพงค์  ฟองเมฆ 

/8,000.- บาท 
นายจักรพงค์  ฟองเมฆ 
/8,000.- บาท 

 

36 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
ป้องกันฯ ประจําเดือนมกราคม 
2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท  

37 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานพัฒนา
ชุมชน ประจําเดือนมกราคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวญาดา  ไชยาวุฒิ 
/8,000.- บาท 

นางสาวญาดา  ไชยาวุฒิ 
/8,000.- บาท 

 

38 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีงานเกษตร 
ประจําเดือนมกราคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเจริญ มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

นายเจริญ มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

 

39 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ประจําเดือน
มกราคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภาณุมาศ เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท 

นางสาวภาณุมาศ เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท  

40 จ้างเหมาคนงาน เพื่อดําเนินงานเก็บ
กวาดขยะ ประจําเดือนมกราคม 
2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ จันต๊ะตึง 
/8,000.- บาท 

นายนรินทร์ จันต๊ะตึง 
/8,000.- บาท  

41 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน ออกแบบ 
เขียนแบบ เพื่อปฏิบัติงานประจํากอง
ช่าง ประจําเดือนมกราคม 2563 
 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ  มหาวรรณ 
/8,000.- บาท 

นายอภิชาติ  มหาวรรณ 
/8,000.- บาท 

 

42 จ้างเหมาคนงานท่ัวไป ประจํากอง
ช่าง ประจําเดือนมกราคม 2563 
 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงค์  แสนมณี 
/8,000.- บาท 

นายวุฒิพงค์  แสนมณี 
/8,000.- บาท  

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
43 จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจ ากอง

ช่าง ประจ าเดอืนมกราคม 2563 

 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล เตชะกัน 

/8,000.- บาท 
นายณัฐพล เตชะกัน 

/8,000.- บาท  

44 จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน พนักงานขับ
รถยนต์ ประจํากองช่าง ประจําเดือน
มกราคม 2563 
 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจีรวัฒน ์ ขยันการ 
/8,000.- บาท 

นายจีรวัฒน ์ ขยันการ 
/8,000.- บาท 

 

41 ขนมบัตเตอร์เค้ก จํานวน 11 ช้ิน 220.- บาท เฉพาะเจาะจง ท่ีนี่มีขนม (นางจิรภรณ์ คํากัน
ทา)/220.- บาท 

ท่ีนี่มีขนม (นางจิรภรณ์ คํากัน
ทา)/220.- บาท 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จัดซื้อทรายหยาบ 8,400.- บาท เฉพาะเจาะจง ศรัญญา/8,400.- บาท ศรัญญา/8,400.- บาท  
2 กระสอบทราย 2,500.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) 

 /2,500.- บาท 
ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) 
 /2,500.- บาท 

 

๓ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 12 
รายการ 

37,060.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพงษ์พาณิชย์ 
/37,060.- บาท 

ร้านณัฐพงษ์พาณิชย์ 
/37,060.- บาท 

 

๔ แบตเตอรี่ จํานวน 4 ลูก 20,000.- บาท เฉพาะเจาะจง อู๋ป๋องบริการ 
/ 20,000.- บาท 

อู๋ป๋องบริการ 
/ 20,000.- บาท 

 

๕ จ้างซ่อมบํารุงรักษารถแทรกเตอร์ 
ทะเบียน ตค 4696 เชียงใหม่ 
จํานวน 11 รายการ 

44,533.40 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เจ เซอร์วิส 
/44,533.40 บาท 

หจก.เอ็น.เจ เซอร์วิส 
/44,533.40 บาท 

 

๖ จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กร 9392 
จํานวน 1 รายการ 

1,600.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเบ้ิมมอเตอร์  
/1,600.- บาท 

ร้านเบ้ิมมอเตอร์  
/1,600.- บาท 

 

๗ วัสดุก่อสร้าง จํานวน 12 รายการ 70,326.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อก จํากัด 
/70,326.- บาท 

บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อก จํากัด 
/70,326.- บาท 

 

๘ จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก แบบยกได้
มีเครื่องทุ่นแรง หมายเขทะเบียน 
83-4679 เชียงใหม่ จํานวน 4 
รายการ 

10,143.60 บาท
  

เฉพาะเจาะจง ร้านช่วยส่งเสริม(นายสุ่ม) 
/10,143.60 บาท 

ร้านช่วยส่งเสริม(นายสุ่ม) 
/10,143.60 บาท 

 

๙ ครุภัณฑ์สํานักงาน (พัดลมไอเย็น)
จํานวน 4 เครื่อง 

79,960.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.มาสเตอร์คูลนอร์ธเทิร์น 
จํากัด /79,960.- บาท 

บ.มาสเตอร์คูลนอร์ธเทิร์น 
จํากัด /79,960.- บาท 

 

๑๐ วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 8 
รายการ 

13,720.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) 
/13,720.- บาท 

ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) 
/13,720.- บาท 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
11 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

จํานวน 13 รายการ 
9,680.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.เวอร์โก แอ๊ดเซสเซอร์ 

/9,680.- บาท 
บ.เวอร์โก แอ๊ดเซสเซอร์ 
/9,680.- บาท 

 

12 จ้างซ่อมบํารุงรักษาซ่อมแซม
ยานพาหนะ รถเคล่ือนท่ีเร็ว 
หมายเลขทะเบียน กว 4150 
เชียงใหม่ 

38,000.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก เจ.เจ ยางยนต์ 
/38,000.- บาท 

หจก เจ.เจ ยางยนต์ 
/38,000.- บาท 

 

13 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ 1,955.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อก 
/1,955.- บาท 

บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อก 
/1,955.- บาท 

 

14 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน บว 9196 เชียงใหม่ 

2,680. บาท เฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ /2,680.- บาท อู่ป๋องบริการ /2,680.- บาท  

15 วัสดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ 
- กระดาษ A4 จํานวน 20 รีม 

10,970.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิรน์ เอ็ดคูเคช่ัน 
/10,970.- บาท 

บ.โมเดิรน์ เอ็ดคูเคช่ัน 
/10,970.- บาท 

 

16 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 
2,000 โด๊ด 

60,000.- บาท เฉพาะเจาะจง เบนโซ่ซัพพลาย  
/60,000.- บาท 

เบนโซ่ซัพพลาย  
/60,000.- บาท 

 

17 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
-แบตเตอรี่ ชนิดเพาเวอร์โซน 2 ลูก 

5,400.- บาท เฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ /5,400.- บาท อู่ป๋องบริการ /5,400.- บาท  

18 ใบป่ันขนสุกรพร้อมติดต้ัง  
จํานวน 30 ใบ  

36,647.50 บาท เฉพาะเจาะจง บ.โอนเนอร์ ฟู้ดส์ ฃแมชช่ัน
เนอรี่ /36,647.50 บาท 

บ.โอนเนอร์ ฟู้ดส์ ฃแมชช่ันเนอ
รี่ /36,647.50 บาท 

 

18 จ้างเหมาหัวหน้าคนงานเพื่อ
ดําเนินงานในกิจการโรงฆ่าสัตว์  
ประจําเดือนมีนาคม 2563 

9,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ชัย คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

นายวิรัตน์ชัย คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

 

19 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
มีนาคม 2563 

7,000.- บาท 
 

เฉพาะเจาะจง นายอนุพงค์  นันทะชัย 
7,000.- บาท 

นายอนุพงค์  นันทะชัย 
7,000.- บาท 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
20 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน

กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
มีนาคม 2563 

7,000.- บาท 
 

เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นายชํานาญ  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท  

21 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
มีนาคม 2563 

7,000.- บาท 
 

เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์   จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นายนัฐพงษ์   จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

 

22 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
มีนาคม 2563 

7,000.- บาท 
 

เฉพาะเจาะจง นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท 

นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท 

 

23 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
มีนาคม 2563 

7,000.- บาท 
 

เฉพาะเจาะจง นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

 

24 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
มีนาคม 2563 

7,000.- บาท 
 

เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

 

25 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
มีนาคม 2563 

7,000.- บาท 
 

เฉพาะเจาะจง นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท  

26 จ้างเหมาบริการคนงานเก็บกวาดขยะ 
ประจําเดือนมีนาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายผล  เปาแก้ว 
/8,000.- บาท 

นายผล  เปาแก้ว 
/8,000.- บาท 

 

27 จ้างเหมาบริการคนงานเก็บกวาดขยะ 
ประจําเดือนมีนาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอรุณ  ศรีวิชัย 
/8,000.- บาท 

นายอรุณ  ศรีวิชัย 
/8,000.- บาท 

 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
28 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน

ส่งเสริมสุขภาพ ประจําเดือนมีนาคม 
2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภาณุมาส  เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท 

นางสาวภาณุมาส  เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท  

29 จ้างเหมาคนงานเพื่อช่วยงานกิจการ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ประจําเดือนมีนาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท 

นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท 

 
 
 

30 
 

จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
สาธารณสุข ประจําเดือนมีนาคม 
2563 

9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/9,000.- บาท 

นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/9,000.- บาท 

 

31 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
ป้องกันฯ ประจําเดือนมีนาคม 
2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์  ฟองเมฆ 
/8,000.- บาท 

นายจักรพงศ์  ฟองเมฆ 
/8,000.- บาท 

 

32 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
ป้องกันฯ ประจําเดือนมีนาคม 
2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

 

33 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน ประจําเดือน
มีนาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสรศักด์ิ  สุยะคํา 
/8,000.- บาท 

นายสรศักด์ิ  สุยะคํา 
/8,000.- บาท 

 

34 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานตาม
ภารกิจท่ีเกี่ยวข้องในสํานักปลัด 
ประจําเดือนมีนาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

นายเจริญ  มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

 

35 จ้างซ่อมบํารุงรถดับเพลิง ทะเบียน 
บค 1491 เชียงใหม่ 

3,900.- บาท เฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ /3,900.- บาท อู่ป๋องบริการ /3,900.- บาท  



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
36 จ้างซ่อมบํารุงรักษาเครื่องปั่นขนสุกร 16,895.30 บาท เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่ ซีเคดี คูลเลอร์ 

/16,895.30 บาท 
บ.เชียงใหม่ ซีเคดี คูลเลอร์ 
/16,895.30 บาท 

 

37 จ้างตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลตําบลบ้านกลาง 
ประจําเดือนมีนาคม 2563 

4,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวาทิต  กันธวัง 
/4,000.- บาท 

นายวาทิต  กันธวัง 
/4,000.- บาท 

 

38 จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน  
ประจําเดือนมีนาคม 2563 

5,000.- บาท 
 

เฉพาะเจาะจง นายสุวิทย์  ยาวีระ 
/5,000.- บาท 

นายสุวิทย์  ยาวีระ 
/5,000.- บาท 

 

39 จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน  
ประจําเดือนมีนาคม 2563 

5,000.- บาท 
 

เฉพาะเจาะจง นายอุดม  ปัญญา 
/5,000.- บาท 

นายอุดม  ปัญญา 
/5,000.- บาท 

 

40 จ้างเหมาปฏิบัติงานออกแบบ เขียน
แบบ ประจํากองช่าง ประจําเดือน
มีนาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ มหาวรรณ 
/8,000.- บาท 

นายอภิชาติ มหาวรรณ 
/8,000.- บาท 

 

41 จ้างเหมาปฏิบัติงานคนงานท่ัวไป 
ประจํากองช่าง ประจําเดือนมีนาคม 
2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงค์  แสนมณี 
/8,000.- บาท 

นายวุฒิพงค์  แสนมณี 
/8,000.- บาท 

 

42 จ้างเหมาปฏิบัติงานคนงานท่ัวไป 
ประจํากองช่าง ประจําเดือนมีนาคม 
2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  เตชะกัน 
/8,000.- บาท 

นายณัฐพล  เตชะกัน 
/8,000.- บาท 

 

43 จ้างเหมาปฏิบัติงานพนักงาน 
ขับรถยนต์ ประจํากองช่าง 
ประจําเดือนมีนาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจีรวัฒน์  ขยันการ 
/8,000.- บาท 

นายจีรวัฒน์  ขยันการ 
/8,000.- บาท 

 

 
 
 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
44 แก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม 

ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
5,600.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เจ พาณิชย์ 

/5,600.- บาท 
ร้านเจ.เจ พาณิชย์ 
/5,600.- บาท 

 

45 น้ําด่ืม ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 

2,369.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เพียวเมาน์เทน 
/ 

บจก.เพียวเมาน์เทน 
/ 

 
 

46 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
(สํานักปลัด) 

2,088.67 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/2,088.67 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/2,088.67 บาท 

 

47 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
(งานป้องกันฯ) 

12,570.30 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/12,570.30 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/12,570.30 บาท 

 

48 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
(กองสาธารณสุขฯ) 

14,632.59 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/14,632.59 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/14,632.59 บาท 

 

49 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
(กองคลัง) 

1,559.87 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/1,559.87 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/1,559.87 บาท 

 
 

๕๐ น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
(กองช่าง) 

11,000.- บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/11,000.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/11,000.- บาท 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
๑ จัดซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ขนาด

บรรจุ 200 ซีซี จํานวน 24,600 
กล่อง 

192,372.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด 
/192,372.- บาท 

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด 
/192,372.- บาท  

2 จัดซื้อนม ยู เอช ที รสจืด ขนาด
บรรจุ 200 ซีซี จํานวน 2,460
กล่อง 

19,327.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด 
/19,372.- บาท 

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด 
/19,372.- บาท 

 

3 จ้างบํารุงรักษาซ่อมแซมรถก็ชีพ-กู้ภัย 
ทะเบียน ขธ 6418 เชียงใหม่ 

1,650.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพลการยาง 
/1,650.- บาท 

ร้านพลการยาง 
/1,650.- บาท 

 

4 จ้างซ่อมบํารุงรถคล่ือนท่ีเร็ว ทะเบียน 
กว 4150 เชียงใหม่ 

16,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เจ ยางยนต์ 
/16,000.- บาท 

ร้าน เจ.เจ ยางยนต์ 
/16,000.- บาท 

 

๕ วัสดุงานบ้านงานครัว  
-ไม้กวาด จํานวน 10 ด้าม 

600.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านจักสานทุ่งเส้ียว 
/600.- บาท 

ร้านจักสานทุ่งเส้ียว 
/600.- บาท 

 

๖ วัสดุสํานักงาน 
-หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน ๒ 
หลอด 

11,000.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ล้านนาเทค 
/11,000.- บาท 

หจก.ล้านนาเทค 
/11,000.- บาท 

 

๗ วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 รายการ 18,320.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทัศน์ศิริ คอมพิวเตอร์ 
/5,370.- บาท 

ร้านทัศน์ศิริ คอมพิวเตอร์ 
/5,370.- บาท 

 

๘ จ้างเหมาบริการช่างดูแลระบบ
เครื่องจักรกลในโรงฆ่าสัตว์ เดือน
มีนาคม 2563 

4,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวาทิต  กันธวัง 
/4,000.- บาท 

นายวาทิต  กันธวัง 
/4,000.- บาท 

 

๙ วัสดุก่อสร้าง จํานวน 6 รายการ 907.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า  
/907.- บาท 

ร้านธนพลการค้า  
/907.- บาท 

 

 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
10 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 8 รายการ 5,370.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทัศน์ศิริ คอมพิวเตอร์ 

/5,370.- บาท 
ร้านทัศน์ศิริ คอมพิวเตอร์ 
/5,370.- บาท 

 

11 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5 รายการ 19,092.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อค 
/19,092.- บาท 

บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อค 
/19,092.- บาท 

 

12 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข
ครุภัณฑื 420-53-0044  
จํานวน 1 เครื่อง 

650.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.ที. แอร์ซัพพลาย 
แอนด์เซอร์วิส 
/650.- บาท 

ร้าน พี.ที. แอร์ซัพพลาย 
แอนด์เซอร์วิส 
/650.- บาท 

 

13 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา 
ยี่ห้อ FUJI XEROX DOCPrint 
M355df หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-59-0543 

1,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 108 เซอร์วิส 
/1,000.- บาท 

ร้าน 108 เซอร์วิส 
/1,000.- บาท 

 

14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดต้ัง เพื่อ
ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณ
จุดกลับรถบ้านต้นแหนหลวง 

2,390.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 108 เซอร์วิส 
/2,390.- บาท 

ร้าน 108 เซอร์วิส 
/2,390.- บาท 

 

15 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดต้ัง เพื่อ
ใช้กับกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณส่ี
แยกไฟแดง 

2,560.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 108 เซอร์วิส 
/2,560.- บาท 

ร้าน 108 เซอร์วิส 
/2,560.- บาท 

 

16 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ 4,085.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อก 
/4,085.- บาท 

บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อก 
/4,085.- บาท 

 

17 จัดซื้อคอนกรีต 240ksc 35,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.คอนกรีต 881 จํากัด 
/35,000.- บาท 

บ.คอนกรีต 881 จํากัด 
/35,000.- บาท 

 

18 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
จํานวน 3 รายการ 

11,520.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น พี พี เคมีภัณฑ์ 
/11,520.- บาท 

หจก. เอ็น พี พี เคมีภัณฑ์ 
/11,520.- บาท 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
20 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน

กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
เมษายน 2563 

7,000.- บาท 
 

เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นายชํานาญ  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท  

21 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
เมษายน 2563 

7,000.- บาท 
 

เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์   จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นายนัฐพงษ์   จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

 

22 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
เมษายน 2563 

7,000.- บาท 
 

เฉพาะเจาะจง นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท 

นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท 

 

23 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
เมษายน 2563 

7,000.- บาท 
 

เฉพาะเจาะจง นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

 

24 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
เมษายน 2563 

7,000.- บาท 
 

เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

 

25 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ ประจําเดือน
เมษายน 2563 

7,000.- บาท 
 

เฉพาะเจาะจง นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท  

26 จ้างเหมาบริการคนงานเก็บกวาดขยะ 
ประจําเดือนเมษายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายผล  เปาแก้ว 
/8,000.- บาท 

นายผล  เปาแก้ว 
/8,000.- บาท 

 

27 จ้างเหมาบริการคนงานเก็บกวาดขยะ 
ประจําเดือนเมษายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอรุณ  ศรีวิชัย 
/8,000.- บาท 

นายอรุณ  ศรีวิชัย 
/8,000.- บาท 

 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
28 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ 3,590.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศรัญญา /3,590.- บาท ร้านศรัญญา /3,590.- บาท  
29 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 6 

รายการ 
39,024.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) 

/39,024.- บาท 
ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) 
/39,024.- บาท 

 

30 จัดทําตรายาง จํานวน 4 รายการ 1,020.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสระอูปปริ้นท์ 
/1,020.- บาท 

ร้านสระอูปปริ้นท์ 
/1,020.- บาท 

 

31 เจลแอลกอฮอล์ จํานวน 100 ขวด 18,725.- บาท เฉพาะเจาะจง ด๊อกเตอร์อลิซกรุ๊ป 
/18,725.- บาท 

ด๊อกเตอร์อลิซกรุ๊ป 
/18,725.- บาท 

 

32 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
จํานวน 20 ขวด 

3,745.- บาท เฉพาะเจาะจง ด๊อกเตอร์อลิซกรุ๊ป 
/3,745.- บาท 

ด๊อกเตอร์อลิซกรุ๊ป 
/3,745.- บาท 

 

33 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดต้ัง 
จํานวน 1 โครงการ 

4,750.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์เทคนิคซาวด์ 
/4,750.- บาท 

ร้านวีอาร์เทคนิคซาวด์ 
/4,750.- บาท 

 

28 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ประจําเดือนเมษายน 
2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภาณุมาส  เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท 

นางสาวภาณุมาส  เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท  

29 จ้างเหมาคนงานเพื่อช่วยงานกิจการ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้านกลาง
ประจําเดือนเมษายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท 

นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท 

 
 
 

30 
 

จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
สาธารณสุข ประจําเดือนเมษายน
2563 

9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/9,000.- บาท 

นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/9,000.- บาท 

 

31 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
ป้องกันฯ ประจําเดือนเมษายน
2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์  ฟองเมฆ 
/8,000.- บาท 

นายจักรพงศ์  ฟองเมฆ 
/8,000.- บาท 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
32 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน

ป้องกันฯ ประจําเดือนเมษายน 
2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

 

33 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน ประจําเดือน
เมษายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสรศักด์ิ  สุยะคํา 
/8,000.- บาท 

นายสรศักด์ิ  สุยะคํา 
/8,000.- บาท 

 

34 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานตาม
ภารกิจท่ีเกี่ยวข้องในสํานักปลัด 
ประจําเดือนเมษายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

นายเจริญ  มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

 

37 จ้างตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในโรงฆ่า
สัตว์เทศบาลตําบลบ้านกลาง 
ประจําเดือนเมษายน 2563 

4,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวาทิต  กันธวัง 
/4,000.- บาท 

นายวาทิต  กันธวัง 
/4,000.- บาท 

 

40 จ้างเหมาปฏิบัติงานออกแบบ เขียน
แบบ ประจํากองช่าง ประจําเดือน
เมษายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ มหาวรรณ 
/8,000.- บาท 

นายอภิชาติ มหาวรรณ 
/8,000.- บาท 

 

41 จ้างเหมาปฏิบัติงานคนงานท่ัวไป 
ประจํากองช่าง ประจําเดือนเมษายน
2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวุฒิพงค์  แสนมณี 
/8,000.- บาท 

นายวุฒิพงค์  แสนมณี 
/8,000.- บาท 

 

42 จ้างเหมาปฏิบัติงานคนงานท่ัวไป 
ประจํากองช่าง ประจําเดือนเมษายน
2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  เตชะกัน 
/8,000.- บาท 

นายณัฐพล  เตชะกัน 
/8,000.- บาท 

 

43 จ้างเหมาปฏิบัติงานพนักงาน 
ขับรถยนต์ ประจํากองช่าง 
ประจําเดือนเมษายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจีรวัฒน์  ขยันการ 
/8,000.- บาท 

นายจีรวัฒน์  ขยันการ 
/8,000.- บาท 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
44 แก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม 

ประจําเดือนมีนาคม 2563 
5,600.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เจ พาณิชย์ 

/5,600.- บาท 
ร้านเจ.เจ พาณิชย์ 
/5,600.- บาท 

 

45 น้ําด่ืม ประจําเดือนมีนาคม 2563 3,932.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เพียวเมาน์เทน 
/ 

บจก.เพียวเมาน์เทน 
/ 

 
 

46 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนมีนาคม  2563 
(สํานักปลัด) 

1,635.46 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/1,535.49 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/1,535.49 บาท 

 

47 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนมีนาคม  2563 
(งานป้องกันฯ) 

8,422.10 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/8,422.10 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/8,422.10 บาท 

 

48 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนมีนาคม 2563 
(กองสาธารณสุขฯ) 

10,632.99 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/10,632.99 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/10,632.99 บาท 

 

49 น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนมีนาคม 2563 
(กองคลัง) 

999.96 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/999.96 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/999.96 บาท 

 
 

๕๐ น้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
ประจําเดือนมีนาคม  2563 
(กองช่าง) 

12,588.85 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/12,588.85 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด/12,588.85 บาท 

 

51 จ้างจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
แผนท่ีการท่องเท่ียว จํานวน 1 ป้าย 

280.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ็ม มิเดีย 
/280.- บาท 

ร้าน เอ็ม เอ็น มิเดีย 
/280.- บาท 

 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม  2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
52 แก๊ส ขนาด 48 กิโลกรัม 

ประจําเดือนมีนาคม 2563 
5,600.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.เจ พาณิชย์ 

/5,600.- บาท 
ร้านเจ.เจ พาณิชย์ 
/5,600.- บาท 

 

53 จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
รถบรรทุกน้ํา ทะเบียน 7676 
เชียงใหม่ 

900.- บาท เฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ /900.- บาท อู่ป๋องบริการ /900.- บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
1 วัสดุก่อสร้าง 4,041.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.สมศักด์ิซีเมนต์บล็อก 

/4,041.- บาท 
บจก.สมศักด์ิซีเมนต์บล็อก 
/4,041.- บาท 

 

2 คลอรีน 10% จํานวน 20 ถัง 6,000.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็ม.พี.บี เคมีภัณฑ์ 
/6,000.- บาท 

หจก. เอ็ม.พี.บี เคมีภัณฑ์ 
/6,000.- บาท 

 

3 วัสดุสํานักงาน จํานวน 30 รายการ 24,125.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิรน์ เอ็ดคูช่ันมอล์ 
/24,125.- บาท 

บ.โมเดิรน์ เอ็ดคูช่ันมอล์ 
/24,125.- บาท 

 

4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 6 
รายการ 

1,540.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านน้องการช่าง 
/1,540.- บาท 

ร้านน้องการช่าง 
/1,540.- บาท 

 

5 จ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษา
รถจักรยานยนต์ คลล 622 จํานวน 
3 รายการ 

520.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านน้องการช่าง  
/520.- บาท 

ร้านน้องการช่าง  
/520.- บาท 

 

6 จ้างซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 416-61-0571-01 
จํานวน 2 รายการ 

1,280.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 108 เซอร์วิส 
/1,280.- บาท 

ร้าน 108 เซอร์วิส 
/1,280.- บาท 

 

7 เครื่องวัดไข้  49,000.- บาท เฉพาะเจาะจง มิตรเจริญ /49,000.- บาท มิตรเจริญ /49,000.- บาท  
8 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 รายการ 8,810.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.108 เซอร์วิสเชียงใหม่ 

/8,810.- บาท 
หจก.108 เซอร์วิสเชียงใหม่ 
/8,810.- บาท 

 

9 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดต้ัง 2,750.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์เทคนิคซาวด์ 
/670.- บาท 

ร้านวีอาร์เทคนิคซาวด์ 
/670.- บาท 

 
 

10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  670.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์มอเตอร์ 
/670.- บาท 

ร้านณรงค์มอเตอร์ 
/670.- บาท 

 

11 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 8 
รายการ 

6,160.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) 
/6,160.- บาท 

ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) 
/6,160.- บาท 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
11. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางใน) 

รถบรรทุกขยะ 82-4739 เชียงใหม่ 
จํานวน 1 เส้น 

500.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิพงษ์ ยางยนต์ 
/500.- บาท 

ร้านสุทธิพงษ์ ยางยนต์ 
/500.- บาท  

12 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(ยางรถ) รถเคล่ือนท่ีเร็ว กว 4150 
เชียงใหม่  

22,000.- บาท เฉพาะเจาะจง เจ.เจ ยางยนต์  
/22,000.- บาท 

เจ.เจ ยางยนต์  
/22,000.- บาท 

 

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร จํานวน 2 หลอด 

11,000.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ล้านนา เทค 
/11,000.- บาท 

หจก. ล้านนา เทค 
/11,000.- บาท 

 

14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 19 
รายการ 

14,924.70 บาท เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดคูช่ันมอลล์ 
จํากัด /14,924.70 บาท 

บ.โมเดิร์น เอ็ดคูช่ันมอลล์ 
จํากัด /14,924.70 บาท 

 

15 จ้างซ่อมบํารุงรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 824739 เชียงใหม่  

1,650.- บาท เฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ /1,650.- บาท อู่ป๋องบริการ /1,650.- บาท  

16 จ้างคนงานเพื่อดําเนินงานป้องกนัฯ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์  ฟองเมฆ 
/8,000.- บาท 

นายจักรพงศ์  ฟองเมฆ 
/8,000.- บาท 

 

17 จ้างคนงานเพื่อดําเนินงานป้องกนัฯ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

 

18 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานพัฒนา
ชุมชน ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 

9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวญาดา  ไชยยาวุฒิ 
/8,000.- บาท 

นางสาวญาดา  ไชยยาวุฒิ 
/8,000.- บาท 

 

19 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานภารกิจ
ของสํานักปลัด ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563  

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

นายเจริญ  มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

 

 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
20 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานวิเคราะห์

นโยบายและแผน ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสรศักด์ิ  สุยะคํา 
/8,000.- บาท 

นายสรศักด์ิ  สุยะคํา 
/8,000.- บาท 

 
 

21 จ้างเหมาคนงานช่วยดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท 

นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท 

 

23 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภาณุมาศ เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท 

นางสาวภาณุมาศ เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท  

24 จ้างเหมาคนงานเก็บกวาดขยะ 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายผล  เปาแก้ว 
/8,000.- บาท 

นายผล  เปาแก้ว 
/8,000.- บาท 

 

25 จ้างเหมาคนงานเก็บกวาดขยะ 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอรุณ  ศรีวิชัย 
/8,000.- บาท 

นายอรุณ  ศรีวิชัย 
/8,000.- บาท 

 

26 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
สาธารณสุข ประจําเดือนพฤษภาคม 
2533 

9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/9,000.- บาท 

นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/9,000.- บาท  

27 จ้างเหมาหัวหน้าคนงานเพื่อ
ดําเนินงานในกิจการโรงฆ่าสัตว์ 
เทศบาลตําบลบ้านกลางประจําเดือน
พฤษภาคม 2563 

9,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ชัย  คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

นายวิรัตน์ชัย  คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

 

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
28 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน

กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอนุพงค์  นันทะชัย 
/7,000.- บาท 

นายอนุพงค์  นันทะชัย 
/7,000.- บาท 

 

29 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นายชํานาญ  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

 

30 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

 

31 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท 

นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท 

 

32 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

 

33 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
34 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน

กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

 

35 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 4 
รายการ (วาตภัย) 

16,628.- บาท เฉพาะเจาะจง บ. สมศักด์ิซีเมนต์บล็อก 
จํากัด /16,628.- บาท 

บ. สมศักด์ิซีเมนต์บล็อก 
จํากัด /16,628.- บาท 

 

36 แก๊สประจําเดือนเมษายน 2563 2,800.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เจ พาณิชย์  
/2,800.- บาท 

ร้าน เจ.เจ พาณิชย์  
/2,800.- บาท 

 

37 น้ําด่ืม ประจําเดือนเมษายน 2563 3,078.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เพียวเมาน์เทน 
/3,078.- บาท 

บจก.เพียวเมาน์เทน 
/3,078.- บาท 

 

38 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของสํานัก
ปลัด (น้ํามัน) ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563 

2,155.07 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /2,155.07 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /2,155.07 บาท  

37 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของงาน
ป้องกันฯ (น้ํามัน) ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563 

6,039.- บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /6,039.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /6,039.- บาท 

 
 

38 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของกอง
สาธารณสุขฯ (น้ํามัน) ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563 

10,904.43 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /10,604.43 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /10,604.43 บาท  

39 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของกอง
การศึกษา (น้ํามัน) ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563 

1,062.- บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /1,062.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /1,062.- บาท  

 



 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ส่วนกลาง 

หมายเลขทะเบียน กห 7991 
เชียงใหม่ 

2,630.- บาท เฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ /2,630.- บาท อู่ป๋องบริการ /2,630.- บาท 
 

2 จ้างซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-60-0559 

400.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ที เอ็น บี ปริ้นเตอร์ 
/400.- บาท 

ร้าน ที เอ็น บี ปริ้นเตอร์ 
/400.- บาท 

 

3 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) จํานวน 
๒๘,๗๒๗ กล่อง 

224,723.34 เฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
/224,723.34 บาท 

บ.เชียงใหม่เฟรชมิลค์ 
/224,723.34 บาท 

 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จํานวน 9 
รายการ 

5,171.31 บาท เฉพาะเจาะจง บ.ซีทีซี มิวสิคเฮ้าส์ จํากัด 
/144,000.- บาท 

บ.ซีทีซี มิวสิคเฮ้าส์ จํากัด 
/144,000.- บาท 

 

5 วัสดุก่อสร้าง จํานวน ๓๒ รายการ 5,171.31 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า 
/5,171.31 บาท 

ร้านธนพลการค้า 
/5,171.31 บาท 

 

6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน ๑ 
รายการ 

390.- บาท เฉพาะเจาะจง นายมนเทียร  ยางงาม 
/390.- บาท 

นายมนเทียร  ยางงาม 
/390.- บาท 

 

7 วัสดุก่อสร้าง จํานวน ๑ รายการ 1,430.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านท่ากานการเกษตร 
/1,430.- บาท 

ร้านท่ากานการเกษตร 
/1,430.- บาท 

 

8 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน ๗ 
รายการ 

26,650.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพงษ์พาณิชย์ 
/26,650.- บาท 

ร้านณัฐพงษ์พาณิชย์ 
/26,650.- บาท 

 

9 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง 
หมายเลขทะเบียน กห 7991 
เชียงใหม่ จํานนวน 7 รายกาย 

4,3990.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.มาสด้าเชียงใหม่ จํากัด 
/4,399.- บาท 

บ.มาสด้าเชียงใหม่ จํากัด 
/4,399.- บาท 

 

10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ชุดเบรก)
จํานวน ๑ แผ่นพร้อมติดต้ัง 

5,100.- บาท เฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ /5,100.- บาท อู่ป๋องบริการ /5,100.- บาท  



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
11 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ 2,170.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน 108 เซอร์วิส 

/2,170.- บาท 
ร้าน 108 เซอร์วิส 
/2,170.- บาท 

 

12 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 รายการ 6,550.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทัศน์ศิริ คอมพิวเตอร์ 
/6,550.- บาท 

ร้านทัศน์ศิริ คอมพิวเตอร์ 
/6,550.- บาท 

 

13 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(แบตเตอรี่) รถรีโว้ หมายเลข
ทะเบียน ขอ 5837 เชียงใหม่ 

4,045 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านยิ่งเจริญ แอโฟวีล 2 
/4,045.- บาท 

ร้านยิ่งเจริญ แอโฟวีล 2 
/4,045.- บาท 

 

14 จ้างเหมาช่างดูแลและแก้ไขระบบ
เครื่องจักรกลในโรงฆ่าสัตว์ 
ประจําเดือนมิถุนายน 2563 

4,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวาทิต  กันธวัง 
/4,000.- บาท 

นายวาทิต  กันธวัง 
/4,000.- บาท 

 

15 จ้างบริการเจ้าหน้าท่ีช่วยงานเอกสาร
ภายในกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ประจําเดือนมิถุนายน 
2563 

8,000.- บาท  เฉพาะเจาะจง นายนิชวัชญ์  ปัญญา 
/8,000.- บาท 

นายนิชวัชญ์  ปัญญา 
/8,000.- บาท 

 

16 จ้างคนงานเพื่อดําเนินงานป้องกนัฯ
ประจําเดือนมิถุนายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์  ฟองเมฆ 
/8,000.- บาท 

นายจักรพงศ์  ฟองเมฆ 
/8,000.- บาท 

 

17 จ้างคนงานเพื่อดําเนินงานป้องกนัฯ
ประจําเดือนมิถุนายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

 

18 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานพัฒนา
ชุมชน ประจําเดือนมิถุนายน2563 

9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวญาดา  ไชยยาวุฒิ 
/8,000.- บาท 

นางสาวญาดา  ไชยยาวุฒิ 
/8,000.- บาท 

 

19 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานภารกิจ
ของสํานักปลัด ประจําเดือนมิถุนายน
2563  

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

นายเจริญ  มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
20 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานวิเคราะห์

นโยบายและแผน ประจําเดือน
มิถุนายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสรศักด์ิ  สุยะคํา 
/8,000.- บาท 

นายสรศักด์ิ  สุยะคํา 
/8,000.- บาท 

 
 

21 จ้างเหมาคนงานช่วยดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนมิถุนายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท 

นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท  

23 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ประจําเดือน
มิถุนายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภาณุมาศ เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท 

นางสาวภาณุมาศ เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท  

24 จ้างเหมาคนงานเก็บกวาดขยะ 
ประจําเดือนมิถุนายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายผล  เปาแก้ว 
/8,000.- บาท 

นายผล  เปาแก้ว 
/8,000.- บาท 

 

25 จ้างเหมาคนงานเก็บกวาดขยะ 
ประจําเดือนมิถุนายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอรุณ  ศรีวิชัย 
/8,000.- บาท 

นายอรุณ  ศรีวิชัย 
/8,000.- บาท 

 

26 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
สาธารณสุข ประจําเดือนมิถุนายน 
2533 

9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/9,000.- บาท 

นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/9,000.- บาท  

27 จ้างเหมาหัวหน้าคนงานเพื่อ
ดําเนินงานในกิจการโรงฆ่าสัตว์ 
เทศบาลตําบลบ้านกลางประจําเดือน
มิถุนายน 2563 

9,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ชัย  คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

นายวิรัตน์ชัย  คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

 

 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
28 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน

กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอนุพงค์  นันทะชัย 
/7,000.- บาท 

นายอนุพงค์  นันทะชัย 
/7,000.- บาท 

 

29 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นายชํานาญ  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

 

30 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

 

31 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท 

นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท 

 

32 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

 

33 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
34 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน

กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนมิถุนายน2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท  

36 แก๊สประจําเดือนพฤษภาคม 2563 5,600.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เจ พาณิชย์  
/5,600.- บาท 

ร้าน เจ.เจ พาณิชย์  
/5,600.- บาท 

 

37 น้ําด่ืม ประจําเดือนพฤษภาคม 
2563 

3,563.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.เพียวเมาน์เทน 
/3,563.- บาท 

บจก.เพียวเมาน์เทน 
/3,563.- บาท 

 

38 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของสํานัก
ปลัด (น้ํามัน) ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563 

1,232.17 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /1,232.17 บาท 
 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /1,232.17 บาท 
 

 

37 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของงาน
ป้องกันฯ (น้ํามัน) ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563 

7,028.20 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /7,028.20 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /7,028.20 บาท 

 
 

38 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของกอง
สาธารณสุขฯ (น้ํามัน) ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563 

10,323.13 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /10,323.13 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /10,323.13 บาท  

39 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของกอง
การศึกษา (น้ํามัน) ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563 

1,057.- บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /1,057.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /1,057.- บาท  

 

 

 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 13 

รายการ 
23,822.48 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า 

/23,822.48 บาท 
ร้านธนพลการค้า 
/23,822.48 บาท 

 

2 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล จํานวน 1 
ผืน 

855.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็ม มิเดีย 
/855.- บาท 

ร้านเอ็น เอ็ม มิเดีย 
/855.- บาท 

 

3 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จํานวน 2 
รายการ 

11,200.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.เจ ยางยนต์ 
/11,200.- บาท 

หจก.เจ.เจ ยางยนต์/
11,200.- บาท 

 

4 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 
รายการ 

3,360.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. 108 เซอร์วิส 
/3,360.- บาท 

หจก. 108 เซอร์วิส 
/3,360.- บาท 

 

5 จัดซื้อครุภัณฑ์ สํานักงาน จํานวน 3 
รายการ 

6,300.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 
/6,300.- บาท 

หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 
/6,300.- บาท 

 

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ พร้อมบริการ
ติดต้ัง เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-44-0005 

2,400.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. เซอร์วิส 
/2,400. บาท 
 

หจก. เซอร์วิส 
/2,400. บาท 
 

 

7 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อม
ติดต้ัง เครื่องปรับอากาศ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 420-53-0022 

1,200.- บาท เฉพาะเจาะจง ฟิวส์ ซาวด์แอนด์แอร์เซอร์วิส 
/1,200.- บาท 

ฟิวส์ ซาวด์แอนด์แอร์เซอร์วิส 
/1,200.- บาท 

 

8 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 3 
รายการ 

7,250.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์เทคนิคซาวด์ 
/7,250.- บาท 

ร้านวีอาร์เทคนิคซาวด์ 
/7,250.- บาท 

 

9 จ้างเหมาล้างทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ จํานวน 31 
เครื่อง 

32,400.- บาท เฉพาะเจาะจง ฟิวส์ ซาวด์แอนด์แอร์เซอร์วิส 
/32,400.- บาท 

ฟิวส์ ซาวด์แอนด์แอร์เซอร์วิส 
/32,400.- บาท 

 

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
10 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีพ่นหมอก

ควัน เพื่อป้องกันฯ ปฎิบัติงานต้ังแต่
วันท่ี 12 มิ.ย -30 มิ.ย 2563 เวลา 
08.30-16.30 น. 

5,700.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายใจคํา ปัญญาโจ๊ก 
/5,700.- บาท 

นายใจคํา ปัญญาโจ๊ก 
/5,700.- บาท 

 

11 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีพ่นหมอก
ควัน เพื่อป้องกันฯ ปฎิบัติงานต้ังแต่
วันท่ี 12 มิ.ย -30 มิ.ย 2563 เวลา 
08.30-16.30 น. 

5,700.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์  จินา 
/5,700.- บาท 

นายสมพงษ์  จินา 
/5,700.- บาท 

 

14 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีพ่นหมอก
ควัน เพื่อป้องกันฯ ปฎิบัติงานต้ังแต่
วันท่ี 12 มิ.ย -30 มิ.ย 2563 เวลา 
08.30-16.30 น. 

5,700.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายวิสุทธิ์  ต๊ิบวงศ์ 
/5,700.- บาท 

นายวิสุทธิ์  ต๊ิบวงศ์ 
/5,700.- บาท 

 

15 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีพ่นหมอก
ควัน เพื่อป้องกันฯ ปฎิบัติงานต้ังแต่
วันท่ี 12 มิ.ย -30 มิ.ย 2563 เวลา 
08.30-16.30 น. 

5,700.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงค์  สีชัยมูล 
/5,700.- บาท 

นายณัฐพงค์  สีชัยมูล 
/5,700.- บาท 

 

16 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีพ่นหมอก
ควัน เพื่อป้องกันฯ ปฎิบัติงานต้ังแต่
วันท่ี 12 มิ.ย -30 มิ.ย 2563 เวลา 
08.30-16.30 น. 

5,700.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายมูล  ภักดี 
/5,700.- บาท 

นายมูล  ภักดี 
/5,700.- บาท 

 

17 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีพ่นหมอก
ควัน เพื่อป้องกันฯ ปฎิบัติงานต้ังแต่
วันท่ี 12 มิ.ย -30 มิ.ย 2563 เวลา 
08.30-16.30 น. 

5,700.-  บาท เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  บุญมาโตน 
/5,700.- บาท 

นายธงชัย  บุญมาโตน 
/5,700.- บาท 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
18 จ้างเหมาดําเนินการเช่าพื้นท่ี 

website ค่าธรรมเนียม ต่ออายุเช่ือม
โดเมน 

6,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.ออนไลน์ ดีเวลล็อปเมนท์ 
จํากัด /6,000.- บาท 
 

บ.ออนไลน์ ดีเวลล็อปเมนท์ 
จํากัด /6,000.- บาท 
 

 

19 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
พร้อมติดต้ัง จํานวน 2 รายการ 

16,150.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิพงษ์ ยานยนต์ 
/16,150.- บาท 

ร้านสุทธิพงษ์ ยานยนต์ 
/16,150.- 

 

20 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 
9 รายการ 

960.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเสงี่ยม  ภิญโญฤทธิ์ 
/960.- บาท 

นายเสงี่ยม  ภิญโญฤทธิ์ 
/960.- บาท 

 

21 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 9 
รายการ 

10,880.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) 
/10,880.- บาท 

ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) 
/10,880.- บาท 

 

22 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 
(เครื่องปรับอากาศ) จํานวน 1 เครื่อง 

47,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ฟิวส์ ซาวด์แอนด์แอร์เซอร์วิส 
/47,000.- บาท 

ฟิวส์ ซาวด์แอนด์แอร์เซอร์วิส 
/47,000.- บาท 

 

23 จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมรถแทร็ก
เตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 4696 
เชียงใหม่ 

17,216.30 บาท เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น.เจ เซอร์วิส 
/17,216.30 บาท 

หจก. เอ็น.เจ เซอร์วิส 
/17,216.30 บาท 

 

24 จ้างซ่อมบํารุงและซ่อมเครื่องคอมพิว 
เตอร์  

400.- บาท  เฉพาะเจาะจง ร้านที เอ็น บี ปริ้นเตอร์ 
/400.- 

ร้านที เอ็น บี ปริ้นเตอร์ 
/400.- 

 

25 จ้างซ่อมบํารุงและซ่อมรถบรรทุกขยะ
82-0748 เชียงใหม่ จํานวน 4 
รายการ 

1,800.- บาท เฉพาะเจาะจง อู่ญาณะวิทย์ /1,800.- บาท อู่ญาณะวิทย์ /1,800.- บาท  
 
 

26 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 4 รายการ 2,190.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อก จํากัด 
/2,190.- บาท 

บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อก จํากัด 
/2,190.- บาท 

 

27 ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 2 
รายการ 

36,900.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.ซี.เอ็ม เฟอร์นิเจอร์ จํากัด 
/36,400.- บาท 

บ.ซี.เอ็ม เฟอร์นิเจอร์ จํากัด 
/36,400.- บาท 

 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
28 จ้างเหมาช่างดูแลและแก้ไขระบบ

เครื่องจักรกลในโรงฆ่าสัตว์ 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

4,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวาทิต  กันธวัง 
/4,000.- บาท 

นายวาทิต  กันธวัง 
/4,000.- บาท 

 

29 จ้างบริการเจ้าหน้าท่ีช่วยงานเอกสาร
ภายในกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ประจําเดือนกรฎาคม
2563 

8,000.- บาท  เฉพาะเจาะจง นายนิชวัชญ์  ปัญญา 
/8,000.- บาท 

นายนิชวัชญ์  ปัญญา 
/8,000.- บาท 

 

30 จ้างคนงานเพื่อดําเนินงานป้องกนัฯ
ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์  ฟองเมฆ 
/8,000.- บาท 

นายจักรพงศ์  ฟองเมฆ 
/8,000.- บาท 

 

31 จ้างคนงานเพื่อดําเนินงานป้องกนัฯ
ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

 

32 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานพัฒนา
ชุมชน ประจําเดือนกรกฎาคม 
2563 

9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวญาดา  ไชยยาวุฒิ 
/8,000.- บาท 

นางสาวญาดา  ไชยยาวุฒิ 
/8,000.- บาท 

 

33 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานภารกิจ
ของสํานักปลัด ประจําเดือน
กรกฎาคม 2563  

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

นายเจริญ  มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

 

34 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน ประจําเดือน 
กรฎาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสรศักด์ิ  สุยะคํา 
/8,000.- บาท 

นายสรศักด์ิ  สุยะคํา 
/8,000.- บาท 

 
 

35 จ้างเหมาคนงานช่วยดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท 

นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท  



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
36 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน

ส่งเสริมสุขภาพ ประจําเดือน
กรกฎาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภาณุมาศ เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท 

นางสาวภาณุมาศ เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท  

37 จ้างเหมาคนงานเก็บกวาดขยะ 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายผล  เปาแก้ว 
/8,000.- บาท 

นายผล  เปาแก้ว 
/8,000.- บาท 

 

38 จ้างเหมาคนงานเก็บกวาดขยะ 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอรุณ  ศรีวิชัย 
/8,000.- บาท 

นายอรุณ  ศรีวิชัย 
/8,000.- บาท 

 

39 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
สาธารณสุข ประจําเดือนกรกฎาคม 
2533 

9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/9,000.- บาท 

นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/9,000.- บาท  

40 จ้างเหมาหัวหน้าคนงานเพื่อ
ดําเนินงานในกิจการโรงฆ่าสัตว์ 
เทศบาลตําบลบ้านกลางประจําเดือน
กรกฎาคม 2563 

9,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ชัย  คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

นายวิรัตน์ชัย  คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

 

41 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอนุพงค์  นันทะชัย 
/7,000.- บาท 

นายอนุพงค์  นันทะชัย 
/7,000.- บาท  

42 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นายชํานาญ  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท  

 
 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
43 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน

กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท  

44 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท 

นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท  

45 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท  

46 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท  

47 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท  

48 แก๊สประจําเดือนมิถุนายน 2563 2,800.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เจ พาณิชย์  
/2,800.- บาท 

ร้าน เจ.เจ พาณิชย์  
/2,800.- บาท 

 

49 น้ําด่ืม ประจําเดือนมิถุนายน 2563 2,927.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.อาหารเชียงใหม่
อุตสาหกรรม /2,927.- บาท 

บ.อาหารเชียงใหม่
อุตสาหกรรม /2,927.- บาท 

 

50 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของสํานัก
ปลัด (น้ํามัน) ประจําเดือนมิถุนายน 
2563 

493.66 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /493.66 บาท 
 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /493.66 บาท 
 

 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
51 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของงาน

ป้องกันฯ (น้ํามัน) ประจําเดือน
มิถุนายน 2563 

7,061.90 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /7,061.90 บาท  

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /7,061.90 บาท 
 

 
 

52 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของกอง
สาธารณสุขฯ (น้ํามัน) ประจําเดือน
มิถุนายน 2563 

14,372.67 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /14,372.67 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /14,372.67 บาท  

53 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของกอง
การศึกษา (น้ํามัน) ประจําเดือน
มิถุนายน 2563 

2,269.- บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /2,269.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /2,269.- บาท  

54 จ้างเหมาช่างดูแลระบบไฟฟ้าในโรง
ฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้านกลาง 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 

4,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวาทิต  กันธวัง 
/4,000.- บาท 

นายวาทิต  กันธวัง 
/4,000.- บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 27 

รายการ 
20,116.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด 

20,116.- บาท 
บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด 
20,116.- บาท 

 

2 น้ําด่ืม สําหรับ ศพด. เทศบาลตําบล
บ้านกลาง เดือนกรกฎาคม 

1,000.- บาท เฉพาะเจาะจง น้ําด่ืมทิพย์อุทัย  
/1,000.- บาท 

น้ําด่ืมทิพย์อุทัย  
/1,000.- บาท 

 

3 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑6-
51-0101 

2,200.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทีคอมพิวเตอร์ 
/2,200.- บาท 

ร้านทีคอมพิวเตอร์ 
/2,200.- บาท 

 

4 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 
-โต๊ะเก้าอี้ระดับประถม จํานวน ๖๐ 
ตัว 
-โต๊ะเลคเชอร์ จํานวน 100 ตัว 

134,000.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 
/134,000.- บาท 

หจก.สหเฟอร์นิเจอร์ 
/134,000.- บาท 

 

5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย ์
-เจลแอลกอฮอล์  จํานวน 50 
แกลลอน 

30,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.งอกเงย คอเปอเรช่ัน 
/30,000.- บาท 

บ.งอกเงย คอเปอเรช่ัน 
/30,000.- บาท 

 

6 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย ์
-แอลกอฮอล์  70% จํานวน 5 
แกลลอน 

4,250.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.เวอร์โก แอ๊ดเซอรี่ 
/4,250.- บาท 

บ.เวอร์โก แอ๊ดเซอรี่ 
/4,250.- บาท 

 

7 มีดตัดไม้ จํานวน 2 ด้าม 400.- บาท เฉพาะเจาะจง นายมานพ คําสุรินทร์ 
/400.- บาท 

นายมานพ คําสุรินทร์ 
/400.- บาท 

 

 
 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
8 เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง 60,000.- บาท เฉพาะเจาะจง ฟิวส์ ซาวด์เอนด์แอร์ เวอร์วิส 

/60,000.- บาท 
ฟิวส์ ซาวด์เอนด์แอร์ เวอร์วิส 
/60,000.- บาท 

 

9 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ํามันเครื่องกรอง
เครื่อง รถยนต์ ทะเบียน กร 2862 

400.- บาท เฉพาะเจาะจง อู่ญาณะวิทย์ /400.- บาท อู่ญาณะวิทย์ /400.- บาท  

10 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ จํานวน 3 รายการ 

1,400.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) 
/1,400.- บาท 

ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) 
/1,400.- บาท 

 

11 จัดซื้อวัสดุยานพานะและขนส่ง  
(แบตเตอรี่) เพื่อใช้กับรถยนต์ 
ทะเบียน บว 9196 จํานวน 1 ลูก 

3,500.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณรงค์มอเตอร์ 
/3,500.- บาท 

ร้านณรงค์มอเตอร์ 
/3,500.- บาท 

 

12 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ํามันเครื่องและกรอง
เครื่อง รถยนต์ ทะเบียน กร 9392 

1,370.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านยิ่งเจริญยนต์ แอโฟวีล 
/1,370.- บาท 

ร้านยิ่งเจริญยนต์ แอโฟวีล 
/1,370.- บาท 

 

13 จ้างทําเว็บไซต์เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.ออนไลน์ ดีเวลลอปเมนท์ 
/8,000.- บาท 

บ.ออนไลน์ ดีเวลลอปเมนท์ 
/8,000.- บาท 

 

14 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
(แบตเตอรี่) จํานวน 1 ลูก 

5,600.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ญาอิเลคทริค 
/5}600.- บาท 

ร้านจันทร์ญาอิเลคทริค 
/5}600.- บาท 

 

15 จัดซื้อพานพุ่มทอง-พายพุ่มเงิน  
(พุ่มผ้า) เบอร์ 8 จํานวน 1 คู่ 

2,160.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
/2,160.- บาท 

บ.โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน 
/2,160.- บาท 

 

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 
รายการ 

4,850.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทัศนศิริ คอมพิวเตอร์ 
/4,850.- บาท 

ร้านทัศนศิริ คอมพิวเตอร์ 
/4,850.- บาท 

 

17 วัสดุคอมพิวเตอร์ พร้อมติดต้ัง 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0559 

850.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ที เอ็น บี ปริ้นเตอร์ 
/850.- บาท 

ร้าน ที เอ็น บี ปริ้นเตอร์ 
/850.- บาท 

 

18 จัดทําตรายาง จํานวน 10 รายการ 1,230.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล็อก 
/1,230.- บาท 

ร้านตุ๊กตาบล็อก 
/1,230.- บาท 

 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
19 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง

คอมพิวเตอร์) จํานวน 1 รายการ 
(ฝ่ายพัฒนารายได้) 

16,700.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. 108 เซอร์วิส 
/16,700.- บาท 

หจก. 108 เซอร์วิส 
/16,700.- บาท 

 

20 จ้างบํารุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุก
ขยะ ทะเบียน 82-2554  

32,140.- บาท เฉพาะเจาะจง อู่ญาณะวิทย์  
/32,140.- บาท 

อู่ญาณะวิทย์  
/32,140.- บาท 

 

21 จ้างบํารุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ํา 
ท 2549  

1,880.- บาท เฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ /1,880.- บาท อู่ป๋องบริการ /1,880.- บาท  

22 จ้างเหมาช่างดูแลและแก้ไขระบบ
เครื่องจักรกลในโรงฆ่าสัตว์ 
ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

4,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวาทิต  กันธวัง 
/4,000.- บาท 

นายวาทิต  กันธวัง 
/4,000.- บาท 

 

23 จ้างบริการเจ้าหน้าท่ีช่วยงานเอกสาร
ภายในกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ประจําเดือนสิงหาคม
2563 

8,000.- บาท  เฉพาะเจาะจง นายนิชวัชญ์  ปัญญา 
/8,000.- บาท 

นายนิชวัชญ์  ปัญญา 
/8,000.- บาท 

 

24 จ้างคนงานเพื่อดําเนินงานป้องกนัฯ
ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์  ฟองเมฆ 
/8,000.- บาท 

นายจักรพงศ์  ฟองเมฆ 
/8,000.- บาท 

 

25 จ้างคนงานเพื่อดําเนินงานป้องกนัฯ
ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

 

26 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานพัฒนา
ชุมชน ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวญาดา  ไชยยาวุฒิ 
/8,000.- บาท 

นางสาวญาดา  ไชยยาวุฒิ 
/8,000.- บาท 

 

27 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ประจําเดือน
สิงหาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภาณุมาศ เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท 

นางสาวภาณุมาศ เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท  



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
28 จ้างเหมาคนงานเก็บกวาดขยะ 

ประจําเดือนสิงหาคม 2563 
8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายผล  เปาแก้ว 

/8,000.- บาท 
นายผล  เปาแก้ว 
/8,000.- บาท 

 

29 จ้างเหมาคนงานเก็บกวาดขยะ 
ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอรุณ  ศรีวิชัย 
/8,000.- บาท 

นายอรุณ  ศรีวิชัย 
/8,000.- บาท 

 

30 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
สาธารณสุข ประจําเดือนสิงหาคม 
2533 

9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/9,000.- บาท 

นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/9,000.- บาท  

31 จ้างเหมาหัวหน้าคนงานเพื่อ
ดําเนินงานในกิจการโรงฆ่าสัตว์ 
เทศบาลตําบลบ้านกลางประจําเดือน
สิงหาคม 2563 

9,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ชัย  คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

นายวิรัตน์ชัย  คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

 

32 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอนุพงค์  นันทะชัย 
/7,000.- บาท 

นายอนุพงค์  นันทะชัย 
/7,000.- บาท  

33 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นายชํานาญ  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท  

34 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานภารกิจ
ของสํานักปลัด ประจําเดือนสิงหาคม 
2563  

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

นายเจริญ  มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

 

35 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน ประจําเดือน 
สิงหาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสรศักด์ิ  สุยะคํา 
/8,000.- บาท 

นายสรศักด์ิ  สุยะคํา 
/8,000.- บาท 

 
 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
36 จ้างเหมาคนงานช่วยดําเนินงานใน

กิจการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท 

นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท  

37 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท  

38 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท 

นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท  

39 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท  

40 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท  

41 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท  

42 แก๊สประจําเดือนกรกฎาคม 2563 5,600.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เจ พาณิชย์  
/5,600.- บาท 

ร้าน เจ.เจ พาณิชย์  
/5,600.- บาท 

 

43 น้ําด่ืม ประจําเดือนกรกฎาคม 
2563 

3,249.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.อาหารเชียงใหม่
อุตสาหกรรม /3,249.- บาท 

บ.อาหารเชียงใหม่
อุตสาหกรรม /3,249.- บาท 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
44 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของสํานัก

ปลัด (น้ํามัน) ประจําเดือนกรกฎาคม 
2563 

1,280.08 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /1,280.08 บาท 
 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /1,280.08 บาท 
 

 
 

45 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของงาน
ป้องกันฯ (น้ํามัน) ประจําเดือน
กรกฎาคม 2563 

8,614.56 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด / 8,614.56 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด / 8,614.56 บาท  

46 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของกอง
สาธารณสุขฯ (น้ํามัน) ประจําเดือน
กรกฎาคม 2563 

12,912.78 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /12,912.78 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /12,912.78 บาท  

47 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของกอง
การศึกษา (น้ํามัน) ประจําเดือน
กรกฎาคม 2563 

1,167.- บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /1,167.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /1,167.- บาท  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

จํานวน 9 รายการ 
3,305.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านน้องการช่าง 

/3,305.- บาท 
ร้านน้องการช่าง 
/3,305.- บาท 

 

2 จ้างซ่อมบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-62-0589 พร้อมโปรแกรม
การใช้งานพื้นฐาน 

300.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. 108 เซอร์วิส เชียงใหม่ 
/300.- บาท 

หจก. 108 เซอร์วิส เชียงใหม่ 
/300.- บาท 

 

3 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 2 รายการ 

29,400.- บาท เฉพาะเจาะจง บ. โปรวิช่ัน โพรไวเดอร์ 
/29,400.- บาท 

บ. โปรวิช่ัน โพรไวเดอร์ 
/29,400.- บาท 

 

4 จ้างเหมาบํารุงรักษาและซ่อมแซม  
รถกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน 
 ขธ 6418 เชียงใหม่ 

400.- บาท เฉพาะเจาะจง เบ้ืมมอเตอร์ /400.- บาท เบ้ืมมอเตอร์ /400.- บาท  

5 จ้างเหมาซ่อมบํารุงและเปล่ียน
อะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 
3 เครื่อง 

6,457.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวงศ์  ปันกองแก้ว 
/6,457.- บาท 

นายวงศ์  ปันกองแก้ว 
/6,457.- บาท 

 

6 จ้างซ่อมบํารุงรถกระบะบรรทุก 
หมายเลขทะเบียน 83-4679 
เชียงใหม่ 

19,238.60 บาท เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็น เจ เซอร์วิส เจซีบี 
(สํานักงานใหญ่) 
/19,238.60 บาท 

หจก. เอ็น เจ เซอร์วิส เจซีบี 
(สํานักงานใหญ่) 
/19,238.60 บาท 

 

7 จ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจ 29,925.- บาท เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
/29,925.- บาท 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
/29,925.- บาท 

 

8 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล จํานวน 1 
ผืน 

3,051.- บาท  เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ็ม มิเดีย 
/3,051.- บาท 

ร้าน เอ็น เอ็ม มิเดีย 
/3,051.- บาท 

 

9 จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติ
ปี 2564 

1,936.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธนัชพร /1,936.- บาท ร้านธนัชพร /1,936.- บาท  



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 

กล่อง 
1,500.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ที เอ็น บี ปริ้นเตอร์ 

/1,500.- บาท 
ร้าน ที เอ็น บี ปริ้นเตอร์ 
/1,500.- บาท 

 

11 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ 
พร้อมติดต้ัง เพื่อใช้กับรถบรรทุกขยะ 
หมายเลขทะเบียน 82-4739 
เชียงใหม่ 

2,040.- บาท เฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ /2,040.- บาท อู่ป๋องบริการ /2,040.- บาท  

12 จัดซื้อนาฬิกาแขวน จํานวน 1 เรือน 480.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) /480.- บาท ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) /480.- บาท  
13 เอ็นตัดหญ้า จํานวน 4 เส้น 963.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า  

/963.- บาท 
ร้านธนพลการค้า  
/963.- บาท 

 

14 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 16 
รายการ 

38,400.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. 108 เซอร์วิส เชียงใหม่ 
/38,450.- บาท 

หจก. 108 เซอร์วิส เชียงใหม่ 
/38,450.- บาท 

 

15 บันไดอลูมิเนียม จํานวน 2 อัน 3,500.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม)  
/3,500.- บาท 

ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม)  
/3,500.- บาท 

 

16 จ้างเหมาจัดทําป้ายไวนิล 
จํานวน 1 ผืน 

854.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เอ็ม มิเดีย 
/854.- บาท 

ร้าน เอ็น เอ็ม มิเดีย 
/854.- บาท 

 

17 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จํานวน 4 
เครื่อง 

5,700.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เกษตรยนต์ 
/5,700.- บาท 

ร้าน ต.เกษตรยนต์ 
/5,700.- บาท 

 

18 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จํานวน 23 
รายการ 

17,912.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมศักดิ์ ซีเมนตบล็อค 
จํากัด /17,912.- บาท 

บ.สมศักดิ์ ซีเมนตบล็อค 
จํากัด /17,912.- บาท 

 

19 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
-เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 2 
เครื่อง 
-จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
จํานวน 1 เครื่อง 

36,800.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. 108 เซอร์วิส เชียงใหม่ 
/36,800.- บาท 

หจก. 108 เซอร์วิส เชียงใหม่ 
/36,800.- บาท 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
20 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้

สําหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง รถจักรยานยนต์ 1กฌ-8269 

2,660.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านน้องการช่าง  
/2,660.- บาท 

ร้านน้องการช่าง  
/2,660.- บาท 

 

21 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 7 รายการ 5,370.- บาท เฉพาะเจาะจง ทัศน์ศิริคอมพิวเตอร์  
/5,370.- บาท 

ทัศน์ศิริคอมพิวเตอร์  
/5,370.- บาท 

 

22 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 รายการ 7,300.- บาท เฉพาะเจาะจง ทัศน์ศิริคอมพิวเตอร์ 
7,300.- บาท 

ทัศน์ศิริคอมพิวเตอร์ 
7,300.- บาท 

 

23 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ 
สําหรับสํานักงาน)  จํานวน 1 เครื่อง 

17,000.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.โปรวิช่ัน โพรไวเดอร์ จํากัด 
/17,000.- บาท 

บ.โปรวิช่ัน โพรไวเดอร์ จํากัด 
/17,000.- บาท 

 

24 วัดสุงานบ้านงานครัว จํานวน 8 
รายการ 

2,780.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) 
/2,780.- บาท 

ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) 
/2,780.- บาท 

 

25 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้
สําหรับรถจักรยานยนต์ งฉน 274 

2,120.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านน้องการช่าง  
/2,120.- บาท 

ร้านน้องการช่าง  
/2,120.- บาท 

 

26 ชุดผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 
2 หลอด 

11,000.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. ล้านนา เทค 
/11,000.- บาท 

หจก. ล้านนา เทค 
/11,000.- บาท 

 

27 จ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 1,200 
แผ่น 

600.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธนัชพร /600.- บาท ร้านธนัชพร /600.- บาท  

28 จ้างจัดทําตรายาง จํานวน 5 ดวง 750.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล็อก 
/750.- บาท 

ร้านตุ๊กตาบล็อก 
/750.- บาท 

 

29 จ้างจัดทําตรายาง จํานวน 15 
รายการ 

2,590.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาบล็อก 
/2,590.- บาท 

ร้านตุ๊กตาบล็อก 
/2,590.- บาท 

 

22 จ้างเหมาช่างดูแลและแก้ไขระบบ
เครื่องจักรกลในโรงฆ่าสัตว์ 
ประจําเดือนกันยายน 2563 

4,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวาทิต  กันธวัง 
/4,000.- บาท 

นายวาทิต  กันธวัง 
/4,000.- บาท 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
23 จ้างบริการเจ้าหน้าท่ีช่วยงานเอกสาร

ภายในกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ประจําเดือนกันยายน
2563 

8,000.- บาท  เฉพาะเจาะจง นายนิชวัชญ์  ปัญญา 
/8,000.- บาท 

นายนิชวัชญ์  ปัญญา 
/8,000.- บาท 

 

24 จ้างคนงานเพื่อดําเนินงานป้องกนัฯ
ประจําเดือนกันยายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายจักรพงศ์  ฟองเมฆ 
/8,000.- บาท 

นายจักรพงศ์  ฟองเมฆ 
/8,000.- บาท 

 

25 จ้างคนงานเพื่อดําเนินงานป้องกนัฯ
ประจําเดือนกันยายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

นายพรศักดิ์  คําต้ือ 
/8,000.- บาท 

 

26 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานพัฒนา
ชุมชน ประจําเดือนกันยายน 2563 

9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวญาดา  ไชยยาวุฒิ 
/8,000.- บาท 

นางสาวญาดา  ไชยยาวุฒิ 
/8,000.- บาท 

 

27 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ประจําเดือน
กันยายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวภาณุมาศ เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท 

นางสาวภาณุมาศ เขียวคําสุข 
/8,000.- บาท  

28 จ้างเหมาคนงานเก็บกวาดขยะ 
ประจําเดือนกันยายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายผล  เปาแก้ว 
/8,000.- บาท 

นายผล  เปาแก้ว 
/8,000.- บาท 

 

29 จ้างเหมาคนงานเก็บกวาดขยะ
กันยายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอรุณ  ศรีวิชัย 
/8,000.- บาท 

นายอรุณ  ศรีวิชัย 
/8,000.- บาท 

 

30 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงาน
สาธารณสุข ประจําเดือนกันยายน 
2533 

9,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/9,000.- บาท 

นายพัฒนา  แก้วประเสริฐ 
/9,000.- บาท  

31 จ้างเหมาหัวหน้าคนงานเพื่อ
ดําเนินงานในกิจการโรงฆ่าสัตว์ 
เทศบาลตําบลบ้านกลางประจําเดือน
กันยายน 2563 

9,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ชัย  คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

นายวิรัตน์ชัย  คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

 



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
31 จ้างเหมาหัวหน้าคนงานเพื่อ

ดําเนินงานในกิจการโรงฆ่าสัตว์ 
เทศบาลตําบลบ้านกลางประจําเดือน
กันยายน 2563 

9,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นายวิรัตน์ชัย  คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

นายวิรัตน์ชัย  คํามาวัน 
/9,500.- บาท 

 

32 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนกันยายน 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายอนุพงค์  นันทะชัย 
/7,000.- บาท 

นายอนุพงค์  นันทะชัย 
/7,000.- บาท  

33 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนกันยายน 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายชํานาญ  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นายชํานาญ  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท  

34 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานภารกิจ
ของสํานักปลัด ประจําเดือนกันยายน 
2563  

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายเจริญ  มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

นายเจริญ  มะณีดวงฤทธิ์ 
/8,000.- บาท 

 

35 จ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีช่วยงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน ประจําเดือน 
กันยายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายสรศักด์ิ  สุยะคํา 
/8,000.- บาท 

นายสรศักด์ิ  สุยะคํา 
/8,000.- บาท 

 
 

36 จ้างเหมาคนงานช่วยดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนกันยายน 2563 

8,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท 

นายปัญญาวุฒิ  ดวงวิโรจน ์
/8,000.- บาท  

37 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนสิงหาคม 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นายนัฐพงษ์  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท  



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
38 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน

กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนกันยายน 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท 

นางธวัลรัตน์  คํามาวัน 
/7,000.- บาท  

39 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนกันยายน 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท 

นางปราณี  จันทร์ศรี 
/7,000.- บาท  

40 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนกันยายน 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางสาวอรอุมา  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท  

41 จ้างเหมาคนงานเพื่อดําเนินงานใน
กิจการโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตําบลบ้าน
กลาง ประจําเดือนกันยายน 2563 

7,000.- บาท เฉพาะเจาะจง นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท 

นางจันทร์  สิงห์ปัญญา 
/7,000.- บาท  

42 แก๊สประจําเดือนสิงหาคม 2563 5,600.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เจ พาณิชย์  
/5,600.- บาท 

ร้าน เจ.เจ พาณิชย์  
/5,600.- บาท 

 

43 น้ําด่ืม ประจําเดือนสิงหาคม2563 3,249.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.อาหารเชียงใหม่
อุตสาหกรรม /3,249.- บาท 

บ.อาหารเชียงใหม่
อุตสาหกรรม /3,249.- บาท 

 

44 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของสํานัก
ปลัด (น้ํามัน) ประจําเดือนสิงหาคม 
2563 

1,351.77 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /1,351.77 บาท 
 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /1,351.77 บาท 
 

 
 

45 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของงาน
ป้องกันฯ (น้ํามัน) ประจําเดือน
สิงหาคม 2563 

6,563.40 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /6,563.40   

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /6,563.40    



 
 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
46 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของกอง

สาธารณสุขฯ (น้ํามัน) ประจําเดือน
สิงหาคม 2563 

12,573.83 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /12,573.83 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /12,573.83  

47 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของกอง
การศึกษา (น้ํามัน) ประจําเดือน
สิงหาคม 2563 

1,152.- บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /1,152.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /1,152.- บาท  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 

เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
1 วัสดุเพื่อปรับปรุงห้องคลัง จํานวน 

16 รายการ 
23,717.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อก จํากัด 

/23,717.- บาท 
บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อก จํากัด 
/23,717.- บาท 

 

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 4 
รายการ 

4,698.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านยิ่งเจริญ แอโฟวิล 
/4,698.- บาท 

ร้านยิ่งเจริญ แอโฟวิล 
/4,698.- บาท 

 

3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4 
รายการ 

40,510.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพงษ์พาณิชย์ 
/40,510.- บาท 

ร้านณัฐพงษ์พาณิชย์ 
/40,510.- บาท 

 

4 วัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ 33,270.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านนครกิต การเกษตร 
/33,270.- บาท 

ร้านนครกิต การเกษตร 
/33,270.- บาท 

 

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์)
จํานวน 8 รายการ 

23,990.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. 108 เซอร์วิส 
/23,990.- บาท 

หจก. 108 เซอร์วิส 
/23,990.- บาท 

 

6 จ้างบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ของกองช่าง จํานวน 5 
เครื่อง 

4,190.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ต.เกษตรยนต์ 
/4,190.- บาท 

ร้าน ต.เกษตรยนต์ 
/4,190.- บาท 

 

7 จ้างบํารุงรักษาซ่อมแซมรถตักหน้า
ขุดหลัง ทะเบียน ตค 4696 
เชียงใหม่ 

17,600.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เจ เซอร์วิส เจซีบี 
/17,600.- บาท 

หจก.เอ็น.เจ เซอร์วิส เจซีบี 
/17,600.- บาท 

 

8 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 11 รายการ 3,429.35 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า 
/3,429.35 บาท 

ร้านธนพลการค้า 
/3,429.35 บาท 

 

9 วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 3 
รายการ 

898.80 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า 
/898.80 บาท 

ร้านธนพลการค้า 
/898.80 บาท 

 

10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 2 
รายการ 

385.20 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธนพลการค้า 
/385.20 บาท 

ร้านธนพลการค้า 
/385.20 บาท 

 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
11 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

(เล่ือยไฟฟ้าตัดพุ่มไม้) จํานวน 1 
เครื่อง 

4,900.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.มนตรีแมชชีนทูลส์ จํากัด 
/4,900.- บาท 

บ.มนตรีแมชชีนทูลส์ จํากัด 
/4,900.- บาท 

 

12 วัสดุสํานักงาน จํานวน 58 รายการ 36,528.30 บาท เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น เอ็ดคูเดช่ัน 
/36,528.30 บาท 

บ.โมเดิร์น เอ็ดคูเดช่ัน 
/36,528.30 บาท 

 

13 ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 3 
รายการ 

9,840.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.ซี.เอ็ม.เฟอร์นิเจอร์ 
/9,840.- บาท 

หจก.ซี.เอ็ม.เฟอร์นิเจอร์ 
/9,840.- บาท 

 

14 ครุภัณฑ์สํานักงาน 
(ชุดรับแขกโซฟา 5 ท่ีนั่ง) 

9,990.- บาท เฉพาะเจาะจง บจก.ซี.เอ็ม.เฟอร์นิเจอร์ 
/9,990.- บาท 

บจก.ซี.เอ็ม.เฟอร์นิเจอร์ 
/9,990.- บาท 

 

15 วัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 1,850.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ทุ่งสะโตกอาหารสัตว์ 
/1,850.- บาท 

หจก.ทุ่งสะโตกอาหารสัตว์ 
/1,850.- บาท 

 

16 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ 
-หินคลุก พร้อมค่าขนส่ง 650 ลบ.ม. 
-ดินลูกรัง พร้อมค่าขนส่ง 300  
ลบ.ม. 

280,592.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศรัญญา  
/280,592.- บาท 

ร้านศรัญญา  
/280,592.- บาท 

 

17 วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ 
(กองการศึกษา) 

3,220.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทัศน์ศิริ คอมพิวเตอร์ 
/3,220.- บาท 

ร้านทัศน์ศิริ คอมพิวเตอร์ 
/3,220.- บาท 

 

18 วัสดุการเกษตร (ต้นประดู่เหลือง) 
จํานวน 2 ต้น 

700.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านแบงค์พันธุ์ไม ้
(นายสุรชัย ฤกษ์อรุณรุ่ง) 
/700.- บาท 

ร้านแบงค์พันธุ์ไม ้
(นายสุรชัย ฤกษ์อรุณรุ่ง) 
/700.- บาท 

 

19 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน 
83-6577 เชียงใหม่ 

900.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านปะยางสันคะยอม 
/900.- บาท 

ร้านปะยางสันคะยอม 
/900.- บาท 

 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
20 วัสดุการเกษตร (ต้นหมากเขียว) 

จํานวน 10 ต้น 
12,000.- บาท เฉพาะเจาะจง สวนทองคํา (ตาลคู่) 

12,000.- บาท 
สวนทองคํา (ตาลคู่) 
12,000.- บาท 

 

21 จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ จํานน 2 เครื่อง 
(กองการศึกษา) 

17,600.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งเส้ียวโทรทัศน์ 
/17,600.- บาท 

ร้านทุ่งเส้ียวโทรทัศน์ 
/17,600.- บาท 

 

22 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 
รายการ 

58,900.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. 108 เซอร์วิส 
/58,900.- บาท 

หจก. 108 เซอร์วิส 
/58,900.- บาท 

 

23 เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 
จํานวน 6 เครื่อง 

233,400.- บาท เฉพาะเจาะจง พี.ที.แอร์ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส /233,400.- บาท 

พี.ที.แอร์ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส /233,400.- บาท 

 

24 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

15,800.- บาท เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นบี ปริ้นท์เตอร์ 
/15,800.- บาท 

ทีเอ็นบี ปริ้นท์เตอร์ 
/15,800.- บาท 

 

25 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน ช้ันเก็บ
เอกสาร  

29,000.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เฟอร์นิเจอร์ 1998 
29,000.- บาท 

หจก.เฟอร์นิเจอร์ 1998 
29,000.- บาท 

 

26 ตู้เย็น ขนาด 7.9 คิวปิกฟุต  14,500.- บาท เฉพาะเจาะจง เอ็น เจ อาร์ เทรดด้ิง 
/14,500.- บาท 

เอ็น เจ อาร์ เทรดด้ิง 
/14,500.- บาท 

 

27 เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 12,900.- บาท เฉพาะเจาะจง เอ็น เจ อาร์ เทรดด้ิง 
/12,900.- บาท 

เอ็น เจ อาร์ เทรดด้ิง 
/12,900.- บาท 

 

28 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อม
บริการติดต้ัง ทะเบียน ท 2549 
เชียงใหม่ 

2,180.- บาท เฉพาะเจาะจง อู่ป๋องบริการ /2,180.- บาท อู่ป๋องบริการ /2,180.- บาท  

29 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อม
บริการติดต้ัง ทะเบียน งฉน 274 

320.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านน้องการช่าง  
/320.- บาท 

ร้านน้องการช่าง  
/320.- บาท 

 

 



 
สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
30 วัสดุก่อสร้าง จํานวน 2 รายการ 

-หินคลุกพร้อมค่าขนส่ง 595 ลบ.ม 
-ดินลูกรังพร้อมค่าขนส่ง 300 ลบ. 
ม. 

260,149.60 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านศรัญญา  
/260,149.60 บาท 

ร้านศรัญญา  
/260,149.60 บาท 

 

31 วัสดุการเกษตร  
-กล้าพันธุ์ดอกดาวเรือง จํานวน 
1,600 ต้น 

3,200.- บาท เฉพาะเจาะจง นางสมศรี  จันต๊ะพรม 
/3,200.- บาท 

นางสมศรี  จันต๊ะพรม 
/3,200.- บาท 

 

32 มุ้งลวด พร้อมติดต้ัง ศูนย์เด็ก
เทศบาลตําบลบ้านกลาง 

10,500.- บาท เฉพาะเจาะจง นางดวงเดือน  ใบศล 
/10,500.- บาท 

นางดวงเดือน  ใบศล 
/10,500.- บาท 

 

33 วัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงระบบ
ห้องน้ําและอ่างล้างมือ ศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านกลาง 

3,574.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อก 
/3,574.- บาท 

บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อก 
/3,574.- บาท 

 

34 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4 
รายการ 

3,574.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อค 
/3,574.- บาท 

บ.สมศักดิ์ซีเมนต์บล็อค 
/3,574.- บาท 

 

35 วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1 
เครื่อง 

10,850.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) 
/10,850.- บาท 

ร้านมยุรี (เจ้ต๋ิม) 
/10,850.- บาท 

 

36 จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ (ฮีตเตอร์) ขนาด 
7,500 วัตต์ 

10,500.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีน 
/10,500.- บาท 

บ.โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีน 
/10,500.- บาท 

 

37 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องฉีดน้ํา
แรงดัน) จํานวน 1 เครื่อง 

2,290.- บาท เฉพาะเจาะจง เอ็น.เจ.อาร์ /2,290.- บาท 
 

เอ็น.เจ.อาร์ /2,290.- บาท 
 

38 เครื่องพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง 7,500.- บาท เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิช่ัน โพรไวเดอร์ 
จํากัด /7,500.- บาท 

บริษัท โปรวิช่ัน โพรไวเดอร์ 
จํากัด /7,500.- บาท 

 

 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
39 เครื่องปรับอากาศ 40,000 BTU

จํานวน 1 เครื่อง 
51,000.- บาท เฉพาะเจาะจง พี.ที.แอร์ ซัพพลายแอนด์

เซอร์วิส /51,000.- บาท 
พี.ที.แอร์ ซัพพลายแอนด์
เซอร์วิส /51,000.- บาท 

 

40 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 
รายการ 

26,700.- บาท เฉพาะเจาะจง หจก. 108 เซอร์วิส 
/26,700.- บาท 

หจก. 108 เซอร์วิส 
/26,700.- บาท 

 

41 ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 2 
รายการ 

8,890.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.ซี.เอ็ม เฟอร์นิเจอร์ 
/8,890.- บาท 

บ.ซี.เอ็ม เฟอร์นิเจอร์ 
/8,890.- บาท 

 

42 จัดซื้อสต๊ิกเกอร์พร้อมติดต้ัง เพื่อใช้
กับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกขยะ จํานวน 3 คัน 

3,800.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านหน้อยฟิลม์  
/3,800.- บาท 

ร้านหน้อยฟิลม์  
/3,800.- บาท 

 

43 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อม
ติดต้ัง เพื่อใช้สําหรับเครื่องจ่ายไฟ
(พาวเวอร์ซัพพลาย) หมายเลข
ครุภัณฑ์ 461-37-0001 

3,800.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.อิเลคทรอนิกส์ 
/3,800.- บาท 

ร้าน ส. อิเลคทรอนิกส์ 
/3,800.- บาท 

 

44 จัดซื้อวัสดุฟ้าและวิทยุ พร้อมติดต้ัง
เพื่อใช้กับวิทยุส่ือสาร หมายเลข
ครุภัณฑ์ 464-50-0011  

5,500.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ส. อิเลคทรอนิกส์ 
/3,800.- บาท 

ร้าน ส. อิเลคทรอนิกส์ 
/3,800.- บาท  

45 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 
50 เล่ม 

7,700.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้านธนัชพร /7,700.- บาท ร้านธนัชพร /7,700.- บาท 

 

46 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของสํานัก
ปลัด (น้ํามัน) ประจําเดือนกันยายน 
2563 

1,388.76 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด /1,3811.76 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
จํากัด /1,3811.76 บาท  



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  2563 
เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีซื้อ/จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี 
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป 
47 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของงาน

ป้องกันฯ (น้ํามัน) ประจําเดือน
กันยายน 2563 

6,761.70 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด / 6,761.70 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด / 6,761.70 บาท  

48 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของกอง
สาธารณสุขฯ (น้ํามัน) ประจําเดือน
กันยายน 2563 

12,262.93 บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /12,262.93 บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /12,262.93 บาท  

49 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ของกอง
การศึกษา (น้ํามัน) ประจําเดือน
กันยายน 2563 

1,102.- บาท เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /1,102.- บาท 

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
จํากัด /1,102.- บาท  

50 แก๊สประจําเดือนกันยายน 2563 5,600.- บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.เจ พาณิชย์  
/5,600.- บาท 

ร้าน เจ.เจ พาณิชย์  
/5,600.- บาท 

 

51 น้ําด่ืม ประจําเดือนกันยายน 2563 2,395.- บาท เฉพาะเจาะจง บ.อาหารเชียงใหม่
อุตสาหกรรม /2,395.- บาท 

บ.อาหารเชียงใหม่
อุตสาหกรรม /2,395.- บาท 

 

 

 

 


