
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1

จัดซ้ือเทปวดัระยะแสตนเลส 
กวา้ง 13 มลิลิเมตร ยาว 50 
เมตร  จ านวน 2 อนั

10,000       10,000       เฉพาะเจาะจง หจก.ล่ิมหมงเชยีง 10,000         หจก.ล่ิมหมงเชยีง
เปน็ผู้มีคุณสมบติั

ถกูต้องตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

89/2563
2 มิ.ย 63 - 10

 มิ.ย 63

2

จัดซ้ือเชื้อราไตรโดเดอร์มา และ
วสัดุอปุกรณ์อืน่ๆ ตามโครงการ
ฝึกอบรมการผลิตและจ าหน่ายเชื้อ
ราไตรโดเดอร์มา ประจ าป ี 2563 
 จ านวน 8 รายการ

12,550       12,550       เฉพาะเจาะจง
ร้านมารวย
พาณิชย์

12,550         
ร้านมารวย
พาณิชย์

เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ถกูต้องตามเง่ือนไขวธิี

เฉพาะเจาะจง
90/2563

5 มิ.ย 63 - 10
 มิ.ย 63

3

จัดซ้ือหวัเชื้อน้ าหมัก EM 
กากน้ าตาล ถงับรรจุ และวสัดุ
อปุกรณ์ฝึกอบรม ตามโครงการ
ส่งเสริมการใชน้้ าหมัก EM เพือ่
ส่งเสริมการท าเกษตรเชงิอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ประจ าป ี 2563  
จ านวน 4 รายการ

12,550       12,550       เฉพาะเจาะจง
ร้านมารวย
พาณิชย์

12,550         
ร้านมารวย
พาณิชย์

เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ถกูต้องตามเง่ือนไขวธิี

เฉพาะเจาะจง
91/2563

5 มิ.ย 63 - 11
 มิ.ย 63

4 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (กระดาษ A4) 
 ใชใ้นส านักปลัด

2,250         2,250        เฉพาะเจาะจง
บจก.นิวง่วนแสง

ไทย 2003
2,250           

บจก.นิวง่วนแสง
ไทย 2003

เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ถกูต้องตามเง่ือนไขวธิี

เฉพาะเจาะจง
92/2563

9 มิ.ย 63 - 12
 มิ.ย 63

5

จัดซ้ือทรายอะเบท ชนิดท่ีมีฟอส 
ตามโครงการรณรงค์ต าบลสุมเส้า
ปลอดลูกน้ ายุงลาย ปลอดภยัจาก
โรคไขเ้ลือดออก แบบซองชา ขนาด
 20 กรัม บรรจุในถงั/1,250 ซอง/
ถงั จ านวน 34 ถงั

100,000     100,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านมารวย
พาณิชย์

100,000        
ร้านมารวย
พาณิชย์

เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ถกูต้องตามเง่ือนไขวธิี

เฉพาะเจาะจง
93/2563

12 มิ.ย 63 - 
17 มิ.ย 63

 เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือ

 รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

วงเงินจัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2563 (จัดซ้ือ)
องค์การบรหิารส่วนต าบลสุมเส้า  อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี

วนัที ่30   มิถุนายน 2563

ล าดับท่ี
 ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและผู้
ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือ หมายเหตุ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6

จัดซ้ือน้ ายาพน่หมอกควนั ตาม
โครงการรณรงค์พน่หมอกควนั
ก าจัดยุงลายปอ้งกนัและควบคุม
การระบาดของโรคไขเ้ลือดออก  
ขนาดบรรจุ 1 ลิตร  จ านวน 166 
ขวด

100,000     100,000     เฉพาะเจาะจง
ร้านมารวย
พาณิชย์

100,000        
ร้านมารวย
พาณิชย์

เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ถกูต้องตามเง่ือนไขวธิี

เฉพาะเจาะจง
94/2563

12 มิ.ย 63 - 
17 มิ.ย 63

7

จัดซ้ือาหารเสริม(นม) UHT  ชนิด
กล่อง ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
ในเขตรับผิดชอบของ อบต.สุมเส้า 
จ านวน 63 วนัท าการ (เปดิเทอม)

121,194.36 121,194.36 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคมน
อดุรธานี จ ากดั

121,194.36   
สหกรณ์โคมน
อดุรธานี จ ากดั

เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ถกูต้องตามเง่ือนไขวธิี

เฉพาะเจาะจง
95/2563

22 มิ.ย 63 - 
30 ก.ย 63

8

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ชนิดถงุ 
ส าหรับโรงเรียน (สพฐ)  ในเขต
รับผิดชอบของ อบต.สุมเส้า จ านวน
 63 วนัท าการ (เปดิเทอม)

368,940.60 368,940.60 เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์โคมน
อดุรธานี จ ากดั

368,941        
สหกรณ์โคมน
อดุรธานี จ ากดั

เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ถกูต้องตามเง่ือนไขวธิี

เฉพาะเจาะจง
96/2563

22 มิ.ย 63 - 
30 ก.ย 63

9

จัดซ้ือเคร่ืองวดัอณุหภมูิร่างกาย 
แบบอนิฟราเรด เพือ่ปอ้งกนัการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID 19) จ านวน 
10 เคร่ือง

15,000       15,000       เฉพาะเจาะจง
ร้านมารวย
พาณิชย์

15,000         
ร้านมารวย
พาณิชย์

เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ถกูต้องตามเง่ือนไขวธิี

เฉพาะเจาะจง
97/2563

24 มิ.ย 63 - 1
 ก.ค 63

10

จัดซ้ือชดุอา่งล้างมือ แบบไม่สัมผัส 
ปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
19) ใหแ้กศู่นย์พฒันาเด็กเล็กใน
สังกดัท้ัง 9 ศูนย์ จ านวน 18 ชดุ

54,000       54,000       เฉพาะเจาะจง ร้านสง่าพาณิชย์ 54,000         ร้านสง่าพาณิชย์
เปน็ผู้มีคุณสมบติั

ถกูต้องตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

98/2563
29 มิ.ย 63 - 2
 ก.ค 63

 เลขที่และวนัท่ีของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือ

 รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

วงเงินจัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอล าดับท่ี
 ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและผู้
ราคาท่ีเสนองานจัดซ้ือ หมายเหตุ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11

จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิง และ
น้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับใชใ้นการ
ผสมกบัน้ ายาเคมี ในการฉดีพน่
หมอกควนัใหก้บัหมู่บา้นในเขต
ต าบลสุมเส้า ทัง้ 19 หมู่บา้น

70,000       70,000       เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์

การเกษตรอ าเภอ
เพญ็

70,000         
สหกรณ์

การเกษตรอ าเภอ
เพญ็

เปน็ผู้มีคุณสมบติั
ถกูต้องตามเง่ือนไขวธิี

เฉพาะเจาะจง
99/2563

29 มิ.ย 63 - 
28 ก.ย 63

 เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือ

 รายชือ่ผู้เสนอ
ราคา

วงเงินจัดซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอล าดับที่
 ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและผู้
ราคาทีเ่สนองานจัดซ้ือ หมายเหตุ

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญาหรือ
ราคาท่ีตกลงจ้าง ขอ้ตกลงในการจ้าง

1

จ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง นายสถานี
ประจ าสถานีสูบน้ า บา้นหนองบวับาน
 หมู่ท่ี 5 ต าบลสุมเส้า อ าเภอเพญ็ 
จังหวดัอดุรธานี  จ านวน 1   คน

36,000     36,000     เฉพาะเจาะจง
นายวรีะยุทธ  

กนัแสง
นายวรีะยุทธ  กนัแสง  

 36,000.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 148/2563 ลว.1 มิ.ย 
63 - 30 ก.ย 63

ยกเลิก
สัญญาจ้าง

2

จ้างเหมาเปล่ียนยางนอก รถกูช้พี 
กูภ้ยั ของ องค์การบริหารส่วนต าบล
สุมเส้าทะเบยีน  นข - 3635 อด  
จ านวน  1  คัน (4เส้น)

12,000     12,000     เฉพาะเจาะจง บจก.อดุรเบสท์ไทร์
บจก.อดุรเบสทไ์ทร์  

12,000.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 149/2563 ลว.1 มิ.ย 
63 - 4 มิ.ย 63

3

จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
ของกองชา่ง  หมายเลขครุภณัฑ์ 
478-57-0006   เปล่ียนชดุเซนเซอร์
โหลดกระดาษ

1,200       1,200      เฉพาะเจาะจง
หจก.ดีไอทีไซ

เบอร์พลัส
หจก.ดีไอทไีซเบอร์พลัส 

 1,200.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 150/2563 ลว.4 มิ. ย 
63 - 9 มิ.ย 63

4

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กูช้พีกูภ้ยั
ทะเบยีนนข-3635  อด จ านวน 1 คัน
 รหสัครุภณัฑ์เลขท่ี  001-52-0003   
 เชค็ระบบแอร์,เปล่ียนรีเลย์แอร์,เติม
น้ ายาแอร์

2,400       2,400      เฉพาะเจาะจง อูย่่านางการชา่ง
อูย่่านางการชา่ง  

2,400.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 151/2563 ลว.4 มิ.ย 
63 - 9 มิ.ย 63

5

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ 
อาหารกลางวนั อาหารวา่ง   ตาม
โครงการฝึกอบรมการผลิตและ
จ าหน่ายเชื้อราไตรโดเดอร์มา 
ประจ าป ี2563

3,850       3,850      เฉพาะเจาะจง ร้านมารวยพาณิชย์
ร้านมารวยพาณิชย์  

3,850.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 152/2563 ลว.5 มิ.ย 
63 - 10 มิ.ย 63

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปล าดับท่ี

องค์การบรหิารส่วนต าบลสุมเส้า  อ าเภอเพ็ญ จังหวดัอุดรธานี

หมายเหตุวงเงินจัดจ้าง ราคากลาง วธิจี้าง

วนัที ่30   มิถุนายน  2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือ จัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2563  (จัดจ้าง)

รายชื่อผู้เสนอราคางานจัดจ้าง



ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญาหรือ
ราคาท่ีตกลงจ้าง ขอ้ตกลงในการจ้าง

6

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ 
อาหารกลางวนั อาหารวา่ง   ตาม
โครงการส่งเสริมการใชน้้ าหมัก EM 
เพือ่ส่งเสริมการท าเกษตรเชงิอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม  ประจ าป ี2563

3,850       3,850      เฉพาะเจาะจง ร้านมารวยพาณิชย์
ร้านมารวยพาณิชย์  

3,850.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

เลขที่ 153/2563 ลว.5 มิ.ย 
63 - 11 มิ.ย 63

7

จ้างเหมาถา่ยเอกสารแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 1 
(พ.ศ.2559-2564)เพือ่ประกอบการ
ด าเนินงานภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลสุมเส้า จ านวน 4 เล่ม

1,000       1,000      เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งรัตน์บริการ
ร้านรุ่งรัตน์บริการ   

1,000.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

เลขที่ 154/2563 ลว.9 มิ.ย 
63 - 12 มิ.ย 63

8

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังทางเขา้
หมู่บา้น บา้นหนองบวับาน หมู่ท่ี 5 
(ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุม
เส้าก าหนด)

115,000   116,000   เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงแกว้รุ่งแสง
หจก.ดวงแกว้รุ่งแสง   

115,000.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

เลขที่ 155/2563 ลว.9 มิ.ย 
63 - 9 ก.ค 63

9

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นสุม
เส้า หมู่ท่ี 1 สายวงัเดือนหา้-วดัโพธิ์
พนัธ ์ยาว 2,000 เมตร (ตามแบบ
และประมาณราคา อบต.สุมเส้า
ก าหนด)

116,000   117,000   เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงแกว้รุ่งแสง
หจก.ดวงแกว้รุ่งแสง   

116,000.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

เลขที่ 156/2563 ลว.9 มิ.ย 
63 - 9 ก.ค 63

10

 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้น
โนนหนามแท่ง หมู่ท่ี 9 สายโนน
หนามแท่ง-แพงศรี ยาว 2,000 เมตร 
(ตามแบบและประมาณราคา อบต.สุม
เส้าก าหนด)

118,000   119,000   เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงแกว้รุ่งแสง
หจก.ดวงแกว้รุ่งแสง   

118,000.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

เลขที่ 157/2563 ลว.9 มิ.ย 
63 - 9 ก.ค 63

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปล าดับท่ี หมายเหตุวงเงินจัดจ้าง ราคากลาง วธิจี้าง รายชื่อผู้เสนอราคางานจัดจ้าง
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวนัท่ีของสัญญาหรือ
ราคาท่ีตกลงจ้าง ขอ้ตกลงในการจ้าง

11

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้น
หนองผือน้อย หมู่ท่ี 8  สายหนองภู-่
นาใต้ ยาว 1,500 เมตร (ตามแบบ
และประมาณราคา อบต.สุมเส้า
ก าหนด)

113,000   114,000   เฉพาะเจาะจง
หจก.คูณทรัพย์การ

ขดุ
หจก.คูณทรัพย์การขดุ  

 113,000.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 158/2563 ลว.12 มิ.ย
 - 12 ก.ค 63

12

 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นสุม
เส้า หมู่ท่ี 19  สายหว้ยเตย-หนองยาง
 ยาว 1,100 เมตร (ตามแบบและ
ประมาณราคา อบต.สุมเส้าก าหนด)

114,000   114,000   เฉพาะเจาะจง
หจก.คูณทรัพย์การ

ขดุ
หจก.คูณทรัพย์การขดุ  

 114,000.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 159/2563 ลว.12 มิ.ย
 - 12 ก.ค 63

13

จ้างเหมาลอกคลอง เพือ่ก าจัด
ผักตบชวาและวชัพชืน้ า ท่ีมีจ านวน
หนาแน่นจากหว้ยนาแค และหว้ยค า
แบ ้ ระยะทาง 2 กโิลเมตร

30,000     30,000     เฉพาะเจาะจง
หจก.นิวโมเดิร์น 

2018
หจก.นิวโมเดิร์น 2018 

  30,000.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 160/2563 ลว.16 มิ.ย
 - 17 มิ.ย 63

14

 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นดง
ยาง หมู่ท่ี 6  สายดงยาง-วงับกัเฒ่า 
1,600 เมตร (ตามแบบและประมาณ
ราคา อบต.สุมเส้าก าหนด)

114,000   115,000   เฉพาะเจาะจง
หจก.คูณทรัพย์การ

ขดุ
หจก.คูณทรัพย์การขดุ  

 114,000.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 161/2563  ลว.19 มิ.ย
 63 - 19 ก.ค 63

15

จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นดงยาง 
หมู่ท่ี 18  สายดงยาง-ค าบกึ ยาว 
1,600  เมตร (ตามแบบและประมาณ
ราคา อบต.สุมเส้าก าหนด)

105,000   105,000   เฉพาะเจาะจง
หจก.คูณทรัพย์การ

ขดุ
หจก.คูณทรัพย์การขดุ  

 105,000.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

เลขท่ี 162/2563 ลว.19 มิ.ย
 63 - 19 ก.ค 63

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปล าดับท่ี หมายเหตุวงเงินจัดจ้าง ราคากลาง วธิจี้าง รายชื่อผู้เสนอราคางานจัดจ้าง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ราคาทีต่กลงจ้าง ขอ้ตกลงในการจ้าง

16

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล
ประชาสัมพนัธก์ารปอ้งกนัการแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  ใหแ้กศู่นย์พฒันา
เด็กเล็กในสังกดั ทัง้ 9 ศูนย์

4,600       4,600      เฉพาะเจาะจง ร้านมารวยพาณิชย์
ร้านมารวยพาณิชย์  

4,600.-

เปน็ผู้มีคุณสมบติัถกูต้อง
ตามเง่ือนไขวธิี
เฉพาะเจาะจง

เลขที ่163/2563 ลว.29 มิ.ย
 63 - 2 ก.ค 63

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปล าดับที่ หมายเหตุวงเงินจัดจ้าง ราคากลาง วธิจี้าง รายชือ่ผู้เสนอราคางานจัดจ้าง

 

 

  


