
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

1 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (น้้ำหมึกเติม EPSON สี
ด้ำ จ้ำนวน 6 ขวด ) ใชใ้นกองกำรศึกษำฯ 
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสุมเส้ำ

        1,620.00 15/7/2564 ซ้ือ 94/2564 1

2 0105542091554 บจก.แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์

จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ชนิดกล่อง 200 ซีซี 
ใหก้บัศูนย์พฒันำเด็กเล็กในเขต อบต.สุมเส้ำ 
จ้ำนวน  8 ศูนย์ วนัท่ี 19 ก.ค - 29 ต.ค 64 
จ้ำนวน 62 วนัท้ำกำร

105,695.12      19/7/2564 ซ้ือ 97/2564 1

3 0105542091554 บจก.แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์

จัดซ้ืออำหำรเสริมนม ชนิดกล่อง 200 ซีซี 
ใหก้บันักเรียน สพฐ.ในเขต อบต.สุมเส้ำ จ้ำนวน 
 7 โรงเรียน วนัที่ 19 ก.ค - 29 ต.ค 64 
จ้ำนวน 62 วนัท้ำกำร

422,780.48      19/7/2564 ซ้ือ 98/2564 1

4 3419900582510  ร้ำนชวลิตเฟอร์นิเจอร์  
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส้ำนักงำน เกำ้อีน้ั่งท้ำงำนผู้บริหำร
  (ผอ.กองชำ่ง ) ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
สุมเส้ำ

3,900.00           6/8/2564 ซ้ือ 111/2564 1

5 3411900296641 ร้ำนจอมเบลิท์กำรค้ำ

จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในกำรฝึกอบรม  ตำม
โครงกำรฝึกซ้อมแผนกำรปอ้งกนัและระงับ
อคัคีภัยในสถำนประกอบกำร ในวนัท่ี 2 
กนัยำยน 2564 จ้ำนวน 6 รำยกำร

1,880.00           31/8/2564 ซ้ือ 122/2564 1

6 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยสถำนที่กกักนั และปำ้ย
บคุคลภำยนอกหำ้มเขำ้ ในกำรจัดต้ังศูนย์
ปฏิบติักำรสถำนที่กกักนั (Local Quarantine) 
 จ้ำนวน 6 ปำ้ย

2,100.00           2/7/2564 จ้ำง 112/2564 1

7 341190027344 7   นำงวรัญญำ  ไชยนำ
จ้ำงเหมำ (เชำ่) สถำนที่กกัตัว (รีสอร์ทอุย้เส่ียว
ปอ้) ในกำรจัดต้ังศูนย์ปฏิบติักำรสถำนท่ีกกักนั 
(Local Quarantine)   จ้ำนวน 30 วนั

20,000.00        2/7/2564 จ้ำง 113/2564 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..4.. (เดือน ..กรกฎาคม..... พ.ศ. ...2564..... ถึง เดือน ...กันยายน..... พ.ศ. ..2564......)

องค์การบริหารสว่นต าบลสมุเสา้ อ าเถอเพ็ญ  จงัหวัดอุดรธานี

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

8 3411900771358 นางสาวทองคูณ  วงวริาช
จ้ำงเหมำ (เชำ่) บำ้นพกักกัตัวกลุ่มเส่ียง  ในกำร
จัดต้ังศูนย์ปฏิบติักำรสถำนท่ีกกักนั (Local 
Quarantine) จ้ำนวน 14 วนั

2,000.00           2/7/2564 จ้ำง 114/2564 1

9 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรวำ่งพร้อมเคร่ืองด่ืม  เพือ่
เปน็กำรรับรองในกำรจัดประชมุสมำชกิสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสุมเส้ำ สมัยวสิำมัญ 
สมัยท่ี 1/2564   จ้ำนวน 1  วนั

1,925.00           5/7/2564 จ้ำง 115/2564 1

10 3 4101 01904 69 1  อูย่่ำนำงกำรชำ่ง  

จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำครุภัณฑ์
ยำนพำหนะรถยนต์บรรทุก (Suzuki carry) 
ทะเบยีน ผท-5191 อด เปล่ียนน้้ำมันเคร่ือง,
กรองน้้ำมันเคร่ือง ของกองชำ่ง

1,150.00           14/7/2564 จ้ำง 119/2564 1

11 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยประชำสัมพนัธ ์กจิกรรม
ส่งเสริมพระพทุธศำสนำเนื่องในวนัอำสำฬหบชูำ
และวนัเขำ้พรรษำ ในวนัที่ 24-25 กรกฎำคม 
2564

3,200.00           19/7/2564 จ้ำง 120/2564 1

12 3 4101 01904 69 1  อูย่่ำนำงกำรชำ่ง  
จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ  รถยนต์
 4 ประตู ทะเบยีน กฉ-4661 อด จ้ำนวน 1 
คัน   เปล่ียนน้้ำมันเคร่ือง,กรองน้้ำมันเคร่ือง

2,500.00           19/7/2564 จ้ำง 121/2564 1

13 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรกลำงวนัอำหำรวำ่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม  เพือ่เปน็กำรรับรองในเขำ้ตรวจ
ประเมินตำมโครงกำรประเมินประสิทธภิำพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
Performance Assessment : LPA )

4,000.00           19/7/2564 จ้ำง 122/2564 1

14 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส

จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ( เปล่ียน 
Harddisk  for PC ใหม่) หมำยเลขครุภัณฑ์  
416-61-0001  ของกองสวสัดิกำรสังคม 
จ้ำนวน 1  เคร่ือง

2,190.00           22/7/2564 จ้ำง 124/2564 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

15 1 4119 01315 85 6 ร้ำนแพม & แพม กำรค้ำ

จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย ตำมโครงกำรต้ำบลสุมเส้ำ
ร่วมมือร่วมใจ สวมหน้ำกำกอนำมัยปอ้งกนัภัย
จำกโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 
(Covid-19)ระลอกใหม่ (ต่อเนื่อง)

600.00              6/8/2564 จ้ำง 130/2564 1

16 3411900756936 ร้ำนเพิม่พนูพำณิชย์

จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนิล ในกำรจัดต้ังศูนย์แยก
กกัตัวในชมุชน (Community Isolation) หรือ 
ศูนย์พกัคอยส้ำหรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ของ 
อบต.สุมเส้ำ    จ้ำนวน 2 ปำ้ย

1,000.00           11/8/2564 จ้ำง 131/2564 1

17 3411900279607 นำงจันสด  กองเงิน
จ้ำงเหมำซ่อมรถจักรยำนยนต์ ของกองชำ่ง 
อบต.สุมเส้ำ  จ้ำนวน 2 คัน

6,220.00           25/8/2564 จ้ำง 133/2564 1

18 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรกลำงวนัอำหำรวำ่งพร้อม
เคร่ืองด่ืม  เพือ่เปน็กำรรับรองในกำรจัดโครงกำร
 “อดุรฯ เมืองสะอำด “  (Udon Clean)   ใน
วนัที่ 1 กนัยำยน 2564

4,800.00           27/8/2564 จ้ำง 134/2564 1

19 3411900296641 ร้ำนจอมเบลิท์กำรค้ำ

จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำรฯ อำหำรวำ่ง 
อำหำรกลำงวนั  ตำมโครงกำรฝึกซ้อมแผนกำร
ปอ้งกนัและระงับอคัคีภัยในสถำนประกอบกำร 
ในวนัท่ี 2 กนัยำยน 2564

2,720.00           31/8/2564 จ้ำง 135/2564 1

20 3 4101 00614 37 1 นางสมัย  บวับาน

จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำรุงระบบประปำหมู่บำ้น 
บำ้นสุมเส้ำ หมู่ที่ 1,19 และ 10,12 (เคร่ือง
สูบน้้ำดิบส้ำหรับสูบน้้ำขึ้นหอถงัสูง  จ้ำนวน  2  
เคร่ือง )

6,200.00           3/9/2564 จ้ำง 136/2564 1

21 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรวำ่งพร้อมเคร่ืองด่ืม  เพือ่
เปน็กำรรับรองในกำรจัดประชมุสมำชกิสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสุมเส้ำ สมัยสำมัญ 
สมัยที่ 3/2564   จ้ำนวน 2  วนั

        3,780.00 6/9/2564 จ้ำง 137/2564 1

22 3 4119 00294 39 8  ร้านเม พาณิชย์
จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำร สนับสนุนเจล
แอลกอฮอล์แกป่ระชำชนปอ้งกนัตนจำดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid – 19)

540.00              20/9/2564 จ้ำง 141/2564 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

23
กำรประปำส่วนภูมิภำคเขต 7  

จ้ำงเหมำตรวจวเิครำะหคุ์ณภำพน้้ำประปำ ใน
ควำมรับผิดชอบ  สุมเส้ำ จ้ำนวน  2  แหง่ 7,704.00           

21/9/2564 จ้ำง 142/2564 1

24 3 4119 00294 39 8  ร้านเม พาณิชย์
จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยโครงกำรสนับสนุนสเปรย์
แอลกอฮอล์แกป่ระชำชนปอ้งกนัโรคติดเชือ้ไวรัส
โคโรนำ    2019 (Covid – 19)

540.00              22/9/2564 จ้ำง 143/2564 1

25 0413548000921 หจก.ดี.ไอท ีไซเบอร์พลัส

จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
Notebook ย่ีหอ้ Lenovo  หมำยเลขครุภัณฑ์ 
 416-59-0003  ของกองคลัง จ้ำนวน 1  
เคร่ือง

2,590.00           23/9/2567 จ้ำง 145/2564 1

รวมทัง้สิ้น 611,634.60      

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 


