
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เร่ือง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่  2  (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 

--------------------------------------------------------------- 
 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด นั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 

      ประกาศ ณ วันท่ี  3  เดือน เมษายน  พ.ศ.2563 
 
        
        ……………………………………… 
         (นางทวินตรา  ทรงคาศรี) 
                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

1 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จ้างเหมาจัดท าอาหารรับรองคณะจาก
เทศบาลต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววั
ซอ จังหวดัอดุรธานี    จ านวน    1   วนั

3,300.00           2/1/2563 จ้าง 46/2563 1

2 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งพร้อมน  าด่ืม ตาม
กจิกรรมพธิรัีบพระราชทานพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิี  ในวนัที่

3,500.00           6/1/2563 จ้าง 47/2563 1

3 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จัดซื อของรางวลัและวสัดุอปุกรณ์ในการจัด
โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี2563 
ในวนัท่ี 11 มกราคม 2563

3,650.00           8/1/2563 ซื อ 19/2563 1

4 3 4120 00005 33 1  นางจ านงค์  ส าเภา
จ้างเหมาเชา่เวทีและเคร่ืองเสียง  ตาม
โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี2563   
ในวนัท่ี 11  มกราคม  2563

5,000.00           8/1/2563 จ้าง 49/2563 1

5 5 4712 00022 77 4 นายปญัญา  กนัหาลา  
จ้างเหมาสไลด์เดอร์ (บา้นลม)   ตาม
โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี2563   
ในวนัท่ี 11  มกราคม  2563

6,000.00           8/1/2563 จ้าง 50/2563 1

6 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการชา่ง  

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
รถยนต์ 4 ประตู ทะเบยีน กฉ-4661 อด 
จ านวน 1 คัน   รหสัครุภัณฑ์เลขท่ี  
001-48-0001

1,500.00           21/1/2563 จ้าง 56/2563 1

7 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จัดซื อวสัดุอปุกรณ์เพือ่ปรับปรุงส านักงาน
ศูนย์ยุติธรรมชมุชนต าบลสุมเส้า

3,500.00           5/2/2563 ซื อ 24/2563 1

8 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จ้างเหมาจัดท าอาหารรับรองคณะกรรมการ
และผู้เขา้ร่วมประชมุการตรวจนิเทศติดตาม
ศูนย์ยุติธรรมชมุชนต้นแบบ

4,500.00           6/2/2563 จ้าง 57/2563 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..2.. (เดือน ..มกราคม..... พ.ศ. ...2563..... ถึง เดือน ....มีนาคม..... พ.ศ. ..2563......)

องค์การบริหารสว่นต าบลสมุเสา้ อ าเถอเพ็ญ  จงัหวัดอุดรธานี

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

9 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธใ์น
การรับตรวจนิเทศติดตามศูนย์ยุติธรรม
ชมุชนต้นแบบ

2,040.00           6/2/2563 จ้าง 58/2563 1

10 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการชา่ง  
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
รถยนต์กูช้พี กูภั้ย  ทะเบยีน  นข-3635  
อด   (เปล่ียนน  ามนเคร่ือง)

3,950.00           7/2/2563 จ้าง 60/2563 1

11 3 4120 00005 33 1  นางจ านงค์  ส าเภา
จ้างเหมาเชา่เคร่ืองเสียงท่ีใชใ้นขบวนแหข่อง
 อบต.สุมเส้า  ตามโครงการจัดงานประเพณี
 อ าเภอเพญ็ 112 ป ีของดี 12 ท้องถิ่น

6,500.00           11/2/2563 จ้าง 62/2563 1

12 3 4119 00751 11 0  นางยุบล  บวัทอง

จ้างเหมาในการจัดขบวนรถของดีต าบลสุม
เส้า และ รถขบวนพระเวสสันดรประทับใน
พระอาสรมพร้อมพระนางมัทรีกบัสองกมุาร
 ณ เขาวงกต  ของ อบต.สุมเส้า  ตาม
โครงการจัดงานประเพณี อ าเภอเพญ็ 112
 ป ีของดี 12 ทอ้งถิ่น

60,000.00        11/2/2563 จ้าง 63/2563 1

13 3 4119 00384 02 8  นายสุริยา  สุริยพนัตรี   

จ้างเหมาขบวนตุง และขบวนผะเหวดเคร่ือง
สักการะผะเหวด ตามโครงการจัดงาน
ประเพณี อ าเภอเพญ็ 112 ป ีของดี 12 
ท้องถิ่น

18,500.00        11/2/2563 จ้าง 64/2563 1

14 3 4101 01247 27 4   นางสาวกลัยาณี  เมืองเหลา
จ้างเหมาขบวนนางร าและถอืปา้ย อบต.สุม
เส้า   ตามโครงการจัดงานประเพณี อ าเภอ
เพญ็ 112 ป ีของดี 12 ท้องถิ่น

20,000.00        11/2/2563 จ้าง 65/2563 1

15 3 4119 00538 21 1  นางสนิท  บญุคง    

จ้างเหมาขบวนรถเฉลิมพระเกยีรติ และ
นางร าๆ บวงสรวงศาลปู่ย่า  ของอบต.สุมเส้า
   ตามโครงการจัดงานประเพณี อ าเภอเพญ็
 112 ป ีของดี 12 ท้องถิ่น

50,000.00        12/2/2563 จ้าง 66/2563 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

16 1411900167527 ร้านภฟูนิคอฟฟี ่คาร์แคร์ 
จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะ รถกูช้พี กูภั้ย ของ อบต.สุมเส้า
 ทะเบยีน นข-3635 อดุรธานี

400.00              17/2/2563 จ้าง 67/2563 1

17 3 4101 01247 27 4   นางสาวกลัยาณี  เมืองเหลา

จ้างเหมาขบวนนางร าในขบวนแห ่  ตาม
โครงการจัดการแขง่ขนักฬีาประเพณีสุมเส้า
เกมส์ ครั งท่ี 22        ในวนัท่ี  22 – 23 
กมุภาพนัธ ์2563

10,000.00        18/2/2563 จ้าง 70/2563 1

18 3 4119 00534 52 6 นายกมล  สัตพนัธ ์  

จ้างเหมาวงดุริยางค์ใชใ้นพธิเีปดิการแขง่ขนั
กฬีา ตามโครงการจัดการแขง่ขนักฬีา
ประเพณีสุมเส้าเกมส์ ครั งท่ี 22   ในวนัท่ี  
22 – 23 กมุภาพนัธ ์2563

5,000.00           18/2/2563 จ้าง 71/2563 1

19 1 3111 00166 24 1  นายโยธนิ  โสดาปดัชา   

จ้างเหมาพธิกีรสนาม ประจ าสนามกฬีา
ฟตุบอล  ตามโครงการจัดการแขง่ขนักฬีา
ประเพณีสุมเส้าเกมส์ ครั งท่ี 22    ในวนัท่ี 
 22 – 23 กมุภาพนัธ ์2563

1,000.00           20/2/2563 จ้าง 74/2563 1

20 1 4199 00181 10 1 นายอรรถพล  วรรักษ ์  

จ้างเหมาพธิกีรสนาม ประจ าสนามกฬีา
ฟตุบอล  ตามโครงการจัดการแขง่ขนักฬีา
ประเพณีสุมเส้าเกมส์ ครั งท่ี 22    ในวนัท่ี 
 22 – 23 กมุภาพนัธ ์2563

1,000.00           20/2/2563 จ้าง 75/2563 1

21 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธรั์บ
สมัครบคุคลเขา้รับการสรรหาเปน็
คณะกรรมการการเลือกตั ง   ของอบต.สุมเส้า

900.00              25/2/2563 จ้าง 78/2563 1

22 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จ้างเหมาจัดท าอาหารรับรองการประชมุ
สภาฯ สมัย สามัญ สมัยท่ี 1/2563  ณ 
หอ้งประชมุของ องค์การบริหารส่วนต าบล
สุมเส้า จ านวน 1 วนั

2,000.00           25/2/2563 จ้าง 80/2563 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

23 0413559003209 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ซีดีคอม แอดไวซ์เพญ็ 
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
Notebook กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-59-0003

2,800.00           2/3/2563 จ้าง 81/2563 1

24 5 4101 90013 39 4   นายบญุยงค์  แสงศรี     

จ้างเหมาบริการ พนักงานเกบ็เงินค่าธรรม
เนียทขยะ ท าหน้าท่ีในการเกบ็
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ในเขตพื นท่ีต าบล
สุมเส้าท่ีใชบ้ริการ  จ านวน  7 หมู่บา้น ( 
หมู่ท่ี 6,7,10,12,13,18,19) และ
ปฏิบติังานอืน่ๆท่ีเกีย่วขอ้งหรือตามท่ี
ผู้บงัคับบญัชามอบหมาย จ านวน   1   คน

55,644.00        3/3/2563 จ้าง 82/2563 1

25 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จัดซื อวสัดุอปุกรณ์ (เคร่ืองเขยีน) ตาม
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

1,500.00           5/3/2563 ซื อ 31/2563 1

26 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ และ
แผ่นพบั  ตามโครงการ อบต.สัญจรพบ
ประชาชน ประจ าปงีบประมาณ 2563  
ระหวา่งวนัท่ี 11 มีนาคม ถงึ 24 มีนาคม 
2563

4,500.00           5/3/2563 จ้าง 84/2563 1

27 3 4119 00384 02 8  นายสุริยา  สุริยพนัตรี   

จ้างเหมาจัดสถานท่ีเตรียมงาน  ตาม
โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการใหค้วามรู้ใน
การปอ้งกนัโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

3,000.00           9/3/2563 จ้าง 89/2563 1

28 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯและ
แผ่นพบั  ตามโครงการเย่ียมบา้นผู้ปว่ย
ยากไร้ คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส

3,000.00           9/3/2563 จ้าง 90/2563 1

29 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ  ตาม
โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายทุกวนัพธุ

900.00              10/3/2563 จ้าง 91/2563 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

30 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ  ตาม
โครงการท าความสะอาดครั งใหญ่ สร้างวนิัย
 5ส Big Cleaning Day กจิกรรม ถนนสวย 
เมืองสะอาด ใส่ใจส่ิงแวดล้อม Udon Go 
clean

800.00              10/3/2563 จ้าง 92/2563 1

31 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จัดซื อวสัดุอปุกรณ์ฝึกอบรม  ตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนอาสาปศุสัตว ์ประจ าป ี
2563

3,050.00           13/3/2563 ซื อ 13/3/2563 1

32 0413559003209 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ซีดีคอม แอดไวซ์เพญ็ 
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
(คอมพวิเตอร์ แบบตั งโต๊ะ ) กองการศึกษาฯ 
 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0015

300.00              13/3/2563 จ้าง 95/2563 1

33 3600500227569 ร้านเอพคีอมพวิเตอร์
จ้างเหมาระบบงาน E-Book ของ อบต.สุม
เส้า

2,000.00           13/3/2563 จ้าง 96/2563 1

34 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ  ตาม
โครงการจัดตั งศูนย์กระจายวคัซีนและรับ
แจ้งการเกดิโรคระบาดสัตว์

1,000.00           13/3/2563 จ้าง 97/2563 1

35 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ  อาหาร
กลางวนั และอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม  
ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาปศุสัตว ์
ประจ าป ี2563

3,350.00           13/3/2563 จ้าง 98/2563 1

36 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ  ตาม
โครงการฉดีวคัซีนปอ้งกนัโรคปากและเท้า
เปื่อย

1,000.00           16/3/2563 จ้าง 102/2563 1

37 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ  ตาม
โครงการเฝ้าระวงัและควบคุมโรคไขห้วดันก
เชงิรุกแบบบรูณาการของค์การบริหารส่วน
ต าบลสุมเส้า

1,000.00           16/3/2563 จ้าง 103/2563 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

38 3 4119 00345 87 1 นายคมสันต์  โคตอาสา   
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ  หอ้ง
ประชมุ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า
 จ านวน 1  เคร่ือง

700.00              17/3/2563 จ้าง 104/2563 1

39 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลในการประชมุทีม
คนอ าเภอเพญ็ไม่ทิ งกนั ฝ่าฟนัโควดิ-19 
อ าเภอเพญ็ จังหวดัอดุรธานี

900.00              18/3/2563 จ้าง 107/2563 1

40 0994000369191 สหกรณ์โคนมอดุรธานี
อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง 200
 ซีซี ใหก้บัศูนย์พฒันาเด็กเล็กกอ่นวยัเรียนใน
เขต อบต.สุมเส้า 8 ศูนย์   (ปดิเทอม)

58,180.80        27/3/2563 ซื อ 27/3/2563 1

41 0994000369191 สหกรณ์โคนมอดุรธานี
อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง 200
 ซีซีใหแ้กน่ักเรียน สพฐ.ในเขต อบต.สุมเส้า 
จ านวน 7 โรงเรียน (ปดิเทอม)

325,155.60      27/3/2563 ซื อ 27/3/2563 1

รวมทัง้สิ้น 681,020.40      

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7) 

 

 


