
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เร่ือง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่  2  (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) 

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

 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  9  เดือน เมษายน  พ.ศ.2564 
 
        
        ……………………………………… 
         (นางทวินตรา  ทรงคาศรี) 
                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

 
 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ เลขที่

1 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  
หมายเลขครุภัณฑ์  416-59-0004  ของ
ส านักปลัด จ านวน 1  เคร่ือง

400.00              7/1/2564 จ้าง 30/2564 1

2 3 4101 00618 36 8  ร้านวรีะการเบาะ   
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
รถยนต์ 6 ล้อ  ทะเบยีน 40-0232 อด 
(ซ่อมแซมเบาะนั่งและเบาะพงิ)

19,000.00        12/1/2564 จ้าง 34/2564 1

3 5 4101 00154 015   ร้านรุ่งรัตน์บริการ   
จ้างเหมาถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม  จ านวน
 60 เล่ม

870.00              14/1/2564 จ้าง 35/2564 1

4 3 6509 00181 51 5   นายบญุญฤทธิ ์ พวงโต   

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
รถยนต์ 6 ล้อ  ทะเบยีน 40-0232 อด  
(เปล่ียนแบตเตอร่ี และ ขั้วแบต และสาย
พว่งแบต)

7,500.00           14/1/2564 จ้าง 36/2564 1

5 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการชา่ง  
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
รถยนต์ 4 ประตู ทะเบยีน กฉ-4661 อด   
(  เปล่ียนชดุหน้าคัลซีและซีลคอมแอร์ฯ)

4,300.00           20/1/2564 จ้าง 37/2564 1

6 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้าง เพือ่ซ่อมแซมหอ้งน้ า 
ใหก้บัศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัโพธิช์มุพฒันาราม

        3,830.00 2/2/2564 ซ้ือ 18/2564 1

7 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการถนนสวย 
เมืองสะอาด ใส่ใจส่ิงแวดล้อมUdon Go 
Clean   ขนาด 0.8*2.5 เมตร จ านวน 1 
ปา้ย

400.00              2/2/2564 จ้าง 42/2564 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..2.. (เดือน ..มกราคม..... พ.ศ. ...2564..... ถึง เดือน ....มีนาคม..... 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 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์
และปา้ยยินดีต้อนรับในการประชมุผู้บริหาร
สัญจร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอเพญ็ จังหวดัอดุรธานี   จ านวน 3 ปา้ย

3,040.00           3/2/2564 จ้าง 43/2564 1

9 0415546000968 บริษัท นวิง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด   
จัดซ้ือวสัดุส านักงานใชใ้นกองการศึกษาฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า

3,156.00           23/2/2564 ซ้ือ 28/2564 1

10 0415546000968 บริษัท นวิง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด   
จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เกา้อีส้ านักงานบุ
นวม มีท้าวแขน และล้อเล่ือนขาเหล็กซุป
โครเมี่ยม ใชใ้นกองการศึกษาฯ จ านวน 1 ตัว

1,990.00           4/3/2564 ซ้ือ 34/2564 1

11 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการชา่ง  

จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภณัฑ์
ยานพาหนะ  รถยนต์บรรทุก  (Suzuki 
carry) ทะเบยีน ผท-5191 อด(เปล่ียน
น  ามันเคร่ือง,เปล่ียนกรองน  ามันเคร่ือง ฯ)

1,550.00           17/3/2564 จ้าง 60/2564 1

รวมทัง้สิ้น 45,636.00        

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

 

 


