
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เร่ือง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่  1  (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561) 

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

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

 องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 

      ประกาศ ณ วันท่ี  18  เดือน เมษายน พ.ศ.2562 
 
        
        ……………………………………… 
         (นางทวินตรา  ทรงคาศรี) 
                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

1 4404000079 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเพญ็ จ ากดั     ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงใชใ้นยานพาหนะส่วนกลาง 76,780.00        1/10/2561 ซ้ือ 1/2562 1

2 3 4119 00837 13 8 นายค าดี  บตุรวงษ์
จ้างเหมาบริการ  พนักงานดูแลระบบ
ประปาและเกบ็เงินค่าธรรมเนียมน้ าประปา
หมู่บา้น หมู่ 10,12 บา้นสุมเส้า

48,000.00        1/10/2561 จ้าง 2/2562 1

3 3 4119 00276 64 1  นายสุบนิ  ตะวงศ์
จ้างเหมาบริการ  พนักงานดูแลระบบ
ประปาและเกบ็เงินค่าธรรมเนียมน้ าประปา
หมู่บา้น หมู่ 1,19 บา้นสุมเส้า

48,000.00        1/10/2561 จ้าง 3/2562 1

4 3 4106 00235 42 5   นายบญุไทย  ไชยค าจันทร์

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าที่  ต าแหน่ง 
คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบติังานในด้าน
การจัดเกบ็ขยะภายในชมุชนต าบลสุมเส้า ทั้ง
 19 หมู่บา้น

48,000.00        1/10/2561 จ้าง 4/2562 1

5 1 4119 00266 88 6   นางสาวปริษา  บริบรูณ์

จ้างเหมาบริการ เพือ่ปฏิบติัหน้าที่ในการรับ
ซ้ือ – ขายและจัดท าบญัชขียะครัวเรือน
ภายในเขตพืน้ที่ต าบลสุมเส้า จ านวน 10 
หมู่บา้น คือ หมู่ที่ 1 ถงึ 10

48,000.00        1/10/2561 จ้าง 5/2/2562 1

6 1 4119 00129 58 7  นายเอกรว ี ศรีวงษ์
จ้างเหมาบริการ  เพือ่ปฏิบติัหน้าที่ใน
ต าแหน่ง คนสวน ปฏิบติังานเกีย่วกบัการ
บ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าฯ

48,000.00        1/10/2561 จ้าง 6/2562 1

7 1 4119 00271 48 1   นางสาวทานตะวนั  แสนโชติ

จ้างเหมาบริการ เพือ่ปฏิบติัหน้าที่ในการรับ
ซ้ือ – ขายและจัดท าบญัชขียะครัวเรือน
ภายในเขตพืน้ที่ต าบลสุมเส้า จ านวน 9 
หมู่บา้น คือ หมู่ที่ 11 ถงึ 19

42,660.00        22/10/2561 จ้าง 7/2562 1

8 3 4119 00752 13 2  นายไพบลูย์  ศรีวงษ์

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าที่  ต าแหน่ง 
คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบติังานในด้าน
การจัดเกบ็ขยะภายในชมุชนต าบลสุมเส้า ทั้ง
 19 หมู่บา้น

42,660.00        22/10/2561 จ้าง 8/2562 1

9 1 4106 00086 03 2   นางสาววลัยลักษ ์ วนัโพนทอง

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าที่  พนักงาน
ทอ้งถิ่นอ าเภอเพญ็  ตามโครงการเพิม่
ประสิทธภิาพของศูนย์ปฏิบติัการร่วมในการ
ชว่ยเหลือประชาชนฯ

18,000.00        31/1/2561 จ้าง 9/2562 1

10   3 4119 00766 63 0 นายสงวน  แกว้แกน่     
จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าที่  ต าแหน่ง
 นักการภารโรง

48,000.00        1/11/2561 จ้าง 11/2562 1

11 0994000187911 สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเย็น

ค่าอาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ท ีชนิดกล่อง 
200 ซีซี ให ้ศพด. ทั้ง 8 ศูนย์ ของ อบต.
สุมเส้า วนัที่ 1 พ.ย 61 - 31 ธ.ค 61 
จ านวน 40 วนัท าการ

67,564.80        1/11/2561 สญ.ซ้ือ 2/2562 4

12 0994000187911 สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเย็น

ค่าอาหารเสริม (นมสด) ยู.เอช.ท ีชนิดกล่อง
 200 ซีซี ส าหรับ โรงเรียน ทั้ง 7 แหง่ ของ
 อบต.สุมเส้า วนัที่ 1 พ.ย 61 - 31 ธ.ค 
61 จ านวน 40 วนั

305,292.80      1/11/2561 สญ.ซ้ือ 3/2562 4

13 0413548000921 หจก.ดี.ไอทไีซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
(เคร่ือปร้ินเตอร์) EPSON L210

400.00              5/11/2561 จ้าง 13/2562 1

14 0413548000921 หจก.ดี.ไอท ีไซเบอร์พลัส
ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ตลับหมึก Brother สีด า
,ฟา้,แดง,เหลือง สีละ 2 กล่อง ของกอง
การศึกษา

4,000.00           5/11/2561 ซ้ือ 2/2562 1

15 0413548000921 หจก.ดี.ไอทไีซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
ของส านักปลัด   เคร่ืองปร้ินเตอร์ EPSON 
L110   ครุภัณฑ์  416-59-007

1,200.00           13/11/2561 จ้าง 15/2562 1

16 3411900791065 ร้ำนจิรำรักษก์ำรค้ำ
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์
กจิกรรมรณรงค์ประเพณีวนัลอยกระทง

3,200.00           13/11/2561 จ้าง 16/2562 1

17 1 4119 00126 03 1 นายสันติ  ชยัเลิศ  
จ้างเหมาบริการ พนักงานเกบ็เงิน
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ท าหน้าที่ในการ
เกบ็ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

48,000.00        3/12/2561 จ้าง 17/2562 1

18 1 4106 00086 03 2   นางสาววลัยลักษ ์ วนัโพนทอง

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าที่  พนักงาน
ทอ้งถิ่นอ าเภอเพญ็  ตามโครงการเพิม่
ประสิทธภิาพของศูนย์ปฏิบติัการร่วมในการ
ชว่ยเหลือประชาชนฯ

90,000.00        3/12/2561 จ้าง 18/2562 1

19 0413548000921 หจก.ดี.ไอท ีไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ กอง
การศึกษาฯ จ านวน 1 เคร่ือง

400.00              17/12/2561 จ้าง 24/2562 1

รวมทัง้สิ้น 988,157.60      

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดือน ..ตุลาคม..... พ.ศ. ...2561..... ถึง เดือน ....ธนัวาคม..... พ.ศ. ..2561......)

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)

 

 


