
     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563              แบบ สขร.๑ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

วิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

1 จัดซื้อครภุัณฑเ์รือก าจดัผักตบชวาและวัชพืช 84,000 84,000 79,500 ส.พงษ์เจริญทรัพย ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 27 ต.ค. 63 

2 ซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห ์ 28,500 28,500 28,500 บริษัท ว.สื อสาร วัสดุ ครุภณัฑ์ จ ากัด  เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 27 ต.ค. 63 

3 จ้างเหมาท าที เก็บเอกสาร  18,000 18,000 18,000 ส.สุนันท์ กระจก อลูมเินียม เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 27 ต.ค. 63 

4 จ้างซ่อมแซมเครื องถ่ายเอกสาร  
หมายเลขครภุัณฑ์ 417-54-0005 

16,245.81 16,245.81 16,245.81 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 27 ต.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2563              แบบ สขร.๑ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

วิธีการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

1 ซื้อต้นไมเ้พื อใช้ในการปรับปรุงภมูทิัศน์ 30,000 30,000 30,000 ทองอนันต์ วงษาทอง เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 2 พ.ย. 63 

2 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื องตัดหญ้า 
แบบรถเข็นเดินตาม  

9,000 9,000 9,000 บ้านเชียงมอเตอร ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 4 พ.ย. 63 

3 ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง  
รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย  

44,570 44,570 44,570 อู่ ส.เจรญิยนต ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 4 พ.ย. 63 

4 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ า  23,350 23,350 23,350 อู่ ส.เจรญิยนต ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 18 พ.ย. 63 

5 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประชาสัมพันธ์  8,400 8,400 8,400 อู่ ส.เจรญิยนต ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 18 พ.ย. 63 

6 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง  5,714.87 5,714.87 5,714.87 บริษัท ชาญออโตคาร์ จ ากัด เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 25 พ.ย. 63 

7 จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ  23,540 23,540 23,540 อู่ ส.เจรญิยนต ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 25 พ.ย. 63 

8 ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง รถดับเพลิง 19,100 19,100 19,100 เปรมเจรญิการยาง เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 25 พ.ย. 63 

 

 

 

 

 



     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2563              แบบ สขร.๑ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

วิธีการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

1 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,051 7,051 7,051 นางสาวสุประภา  จันทรส์ุวรรณ / 
เอสพี ซัพพลาย 

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 1 ธ.ค. 63 

2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขฯ  19,180 19,180 19,180 ทรัพย์ทวีคูณการเกษตร เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 9 ธ.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2564              แบบ สขร.๑ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

วิธีการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

1 จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  9  220,000 220,000 219,500 พรน าพา เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 5 ม.ค. 64 

2 จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 245,000 245,000 244,500 พรน าพา เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 5 ม.ค. 64 

3 จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  9 216,000 216,000 215,500 พรน าพา เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 5 ม.ค. 64 

4 จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  13 237,000 237,000 236,500 พรน าพา เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 5 ม.ค. 64 

5 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเครื องปรับอากาศ 66,050 66,050 66,050 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี แอร์ 
แอนด์ เซอร์วิส 

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 15 ม.ค. 64 

6 จ้างจัดท าปฏิทินประจ าปี พ.ศ. 2564 60,000 60,000 60,000 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพื อนศลิป ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 15 ม.ค. 64 

7 ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื อใช้ในการซ่อมบ ารุงระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าในอาคาร
ส านักงานเทศบาลบ้านเชียง 

44,865 44,865 44,865 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
อุดรอร่ามเอ็นจิเนียริ ง 

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 18 ม.ค. 64 

8 ซื้อครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
(จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์) 

24,300 24,300 24,300 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยดูี เทคโนโลยี 
แอนด์ ซัพพลาย 

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 18 ม.ค. 64 

9 ซื้อวัสดุเครื องแต่งกาย (ชุดดับเพลงิ) 60,000 60,000 60,000 บริษัท ว สื อสาร วัสดุ ครภุัณฑ์ 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 18 ม.ค. 64 

10 ซ่อมแซมรถดับเพลิง 34,250 34,250 34,250 อู่ ส.เจรญิยนต์  เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 18 ม.ค. 64 

11 จ้างซ่อมบ ารุงรถกู้ชีพ 7,248.18 7,248.18 7,248.18 บริษัท พิจิตรเพชรมอเตอร์คาร์ 
จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 19 ม.ค. 64 

 



     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2564              แบบ สขร.๑ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

วิธีการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

12 ซื้อหมึกเครื องถ่ายเอกสาร 20,000 20,000 20,000 บริษัท ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ 
อุดรธานี จ ากัด 

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 20 ม.ค. 64 

13 จ้างซ่อมแซมรถประชาสมัพันธ์ 7,590 7,590 7,590 อู่ ส.เจรญิยนต ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 20 ม.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564              แบบ สขร.๑ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

วิธีการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

1 จ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์กล้องวงจรปดิ 18,000 18,000 18,000 นายพิทักษ์  บัวผัน เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 1 ก.พ. 64 

2 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร ์ 9,700 9,700 9,700 สหคอมพิวเตอร ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 2 ก.พ. 64 

3 จ้างจัดท าป้ายไวนิล 5,625 5,625 5,625 ร้านเซ็นทรลัอารต์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 3 ก.พ. 64 

4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที ใช้ในการเลือกตั้งประจ า
หน่วยเลือกตั้ง  

28,871 28,871 28,871 ร้านสตรีวิทย ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 3 ก.พ. 64 

5 ซื้อวัสดุส านักงาน 103262 103262 103262 บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 10 ก.พ. 64 

6 ซื้อแบบพิมพ์ 15,821 15,821 15,821 โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน  
กรมการปกครอง 

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 11 ก.พ. 64 

7 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 13,780 13,780 13,780 อู่ ส.เจรญิยนต ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 11 ก.พ. 64 

8 ซื้อคู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาลและ
คู่มือปฏิบัติงานส าหรับคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

41,200 41,200 41,200 พิมพ์ดาว เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 15 ก.พ. 64 

9 จ้างป้ายเพื อใช้ในโครงการเลือกตั้งสภา
ท้องถิ นหรือผู้บริหารท้องถิ น 

8,490 8,490 8,490 ร้านเซ็นทรลัอารต์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 19 ก.พ. 64 

10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที ใช้ในการจัดตั้งศนูย์
อ านวยการเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง 

95,800 95,800 95,800 วิชิตซัพพลาย เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 19 ก.พ. 64 

11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที ใช้ในการเลือกตั้งประจ า
หน่วยเลือกตั้ง 

6,550 6,550 6,550 เอ ที แอร์ เซอร์วิส เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 19 ก.พ. 64 

 



     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  2564              แบบ สขร.๑ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

วิธีการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป 

วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจ าไตรมาส 1 54,560 54,560 54,560 สหคอมพิวเตอร ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 24 ก.พ. 64 

13 รถแทรกเตอร์เพื อปรับปรุงพ้ืนที ด้านหลัง
เทศบาลต าบลบ้านเชียง 

5,000 5,000 5,000 นางอินทวา  พลชาร ี เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 25 ก.พ. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  2564              แบบ สขร.๑ 

ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเชียง  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

ล าดับ
ที ่

รายการจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
ราคากลาง 

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือ
จ้าง 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 
วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

1 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพรอ้มเข็ม 24,700 24,700 24,700 ร้านรักสัตว ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 11 มี.ค. 64 

2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื อใช้ในการประชุม
บุคลากรและบุคคลที เกี ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง 

5,000 5,000 5,000 ร้านสตรีวิทย ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 16 มี.ค. 64 

 จ้างซ่อมแซมประตสู านักงาน 11,400 11,400 11,400 รัชนี อลูมิเนียม เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 23 มี.ค. 64 

 ซื้อวัสดุทางการแพทย ์ 9,000 9,000 9,000 วีซี พลาย เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 23 มี.ค. 64 

 จ้างเหมาจดัสถานที ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ นและผู้บริหารท้องถิ น 

28,000 28,000 28,000 ส าราญ ปิตะระโค เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 24 มี.ค. 64 

 ซื้อวัสดุเครื องแต่งกาย (สาธารณสขุ) 14,590 14,590 14,590 นางสาว อภิญญา สนสรุัตน ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 26 มี.ค. 64 

 จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง 85,000 85,000 85,000 ป.ประสิทธ์ิ ซัพพลาย เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 26 มี.ค. 64 

 จ้างซ่อมแซมเครื องปรับอากาศ 9,200 9,200 9,200 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคทีพี แอร์  
แอนด์ เซอร์วิส 

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 26 มี.ค. 64 

 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 7,284 7,284 7,284 บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 29 มี.ค. 64 

 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11,901 11,901 11,901 บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 29 มี.ค. 64 

 ซื้อวัสดุส านักงาน 39,519 39,519 39,519 บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 29 มี.ค. 64 

 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) 16,895.30 16,895.30 16,895.30 บริษัท พิจิตรมอเตอร์คาร์ จ ากัด เฉพาะเจาะจง เสนอราคาต  าสุด 29 มี.ค. 64 



 


