
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เร่ือง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 2  (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) 

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

 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 0994000187911 สหกรณ์โคนมวงัน ้ำเย็น
จัดซื ออำหำรเสริม (นม) ยู.เอช.ท ีชนิดกล่อง
 200 ซีซี ให ้ศพด. ทั ง 8 ศูนย์ ของ อบต.
สุมเส้ำ ม.ค 62 -  มี.ค 62

122,664.52      2/1/2562 สญ.3/2562 1

2 1411900167527 ร้านภูฟนิคอฟฟี ่คาร์แคร์ 
จ้ำงเหมำซ่อมแซมยำนพำหนะของ อบต.สุม
เส้ำ จ้ำนวน 3 คัน

15,490.00        3/1/2562 จ้ำง 30/2562 1

3 3411900791065 ร้านจิรารักษก์ารค้า

จัดซ้ือของรางวลัเด็กและวสัดุจัดตกแต่ง
สถานที่  ตามโครงการวนัเด็กแหง่ชาติ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2562  ในวนัที่ 12 มกราคม 
2562  จ านวน 8 รายการ

4,900.00           7/1/2562 ซื อ 7/2562 1

4 3 4120 00005 33 1  นำงจ้ำนงค์  ส้ำเภำ
จ้ำงเหมำเชำ่เวทเีคร่ืองเสียง  ตำมโครงกำร
วนัเด็กแหง่ชำติ ประจ้ำป ี2562

5,000.00           7/1/2562 จ้ำง 32/2562 1

5 3 4012 00676 24 7 นำยอดุมศักด์ิ  นำร่อง  
จ้ำงเหมำสไลด์เดอร์  ตำมโครงกำรวนัเด็ก
แหง่ชำติ ประจ้ำป ี2562

5,000.00           9/1/2562 จ้ำง 36/2562 1

6 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ ตามโครงการ อบต.สัญจร
พบประชาชน ประจ าปงีบประมาณ 2562

1,500.00           21/1/2562 ซื อ 12/2562 1

7 3411900296641 ร้านจอมเบลิทก์ารค้า
จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนิล  ตำมโครงกำร
เย่ียมบำ้นผู้ปว่ยยำกไร้ คนพกิำร และ
ผู้ด้อยโอกำส ประจ้ำปงีบประมำณ 2562

1,500.00           21/1/2562 จ้ำง 41/2562 1

8 3411900296641 ร้านจอมเบลิทก์ารค้า
จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนิล  โครงกำรออก
ส้ำรวจเพือ่เตรียมควำมพร้อมรองรับกำร
จัดเกบ็ภำษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง

250.00              21/1/2562 จ้ำง 42/2562 1

9 3410100614371  นำงสมัย  บวับำน
จ้ำงเหมำซ่อมแซมไดมอเตอร์ ขนำด 3เฟส 
3 แรงม้ำ

5,000.00           4/2/2562 จ้ำง 49/2562 1

10 0413548000921 หจก.ดี.ไอท ีไซเบอร์พลัส
จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
ของกองสำธำรณสุข

1,000.00           5/2/2562 จ้ำง 50/2562 1

11 3 4120 00005 33 1  นำงจ้ำนงค์  ส้ำเภำ

จ้ำงเหมำเชำ่เคร่ืองเสียง ใชใ้นขบวนแห ่ของ
 อบต.สุมเส้ำ  ตำมโครงกำรจัดงำนประเพณี
 อำ้เภอเพญ็ 111 ป ีของดี 11 ต้ำบล วนัที่
 15-17 กมุภำพนัธ ์2562

10,000.00        11/2/2562 จ้ำง 53/2562 1

12 3 4499 00143 89 3 นายคมสันต์  ถานกางสุ่ย

จ้ำงเหมำจัดขบวนแห ่ของ อบต.สุมเส้ำ  
ตำมโครงกำรจัดงำนประเพณี อำ้เภอเพญ็ 
111 ป ีของดี 11 ต้ำบล วนัที่ 15-17 
กมุภำพนัธ ์2562 ในวนัที่ 15 กมุภำพนัธ์
 2562

70,000.00        11/2/2562 จ้ำง 54/2562 1

13 0413548000921 หจก.ดี.ไอท ีไซเบอร์พลัส
จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
(เคร่ืองปริ นเตอร์และคอมพวิเตอร์)

1,690.00           12/2/2562 จ้ำง 56/2562 1

14 3 4499 00143 89 3 นายคมสันต์  ถานกางสุ่ย

จ้ำงเหมำจัดริ วขบวนแห ่ในพธิเีปดิกำร
แขง่ขนักฬีำ  ตำม โครงกำรจัดกำรแขง่ขนั
กฬีำประเพณี สุมเส้ำเกมส์ ครั งที่ 21 
ประจ้ำป ี2562  ในวนัที่ 23 กมุภำพนัธ ์
2562

35,000.00        18/2/2562 จ้ำง 61/2562 1

15 0415546000968 บจก.นิวง่วนแสงไทย 2003
จัดซื อครุภัณฑ์ส้ำนักงำน ( ตู้เหล็กเกบ็
เอกสำรแบบ 2 บำน)  ของ กองสำธำรณสุข 
 จ้ำนวน 1 ตู้

3,990.00           5/2/2562 ซื อ 19/2562 1

16 3411900296641 ร้านจอมเบลิทก์ารค้า
ซื อวสัดุคอมพวิเตอร์ที่ชำร์ทแบตเตอร่ีกล้อง
ย่ีหอ้ แคนนอน เบอร์ LP-E8 ของกอง
สวสัดิกำรสังคม  1 อนั

2,000.00           12/2/2562 ซื อ 21/2562 1

17 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จ้ำงเหมำจัดท้ำอำหำรรับรองกำรประชมุ
ผู้บริหำรสัญจรขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น อำ้เภอเพญ็ จังหวดัอดุรธำนี  ครั งที่
 3/2562 ณ หอ้งประชมุของ องค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบลสุมเส้ำ

4,180.00           11/3/2562 จ้ำง 69/2562 1

18 3411900296641 ร้านจอมเบลิทก์ารค้า
จัดซื อวสัดุอปุกรณ์ ตำมโครงกำรฝึกอบรม
ทบทวนอำสำปศุสัตว ์องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลสุมเส้ำ  ประจ้ำปงีบประมำณ 2562

2,550.00           21/3/2562 ซื อ 31/2562 1

19 0413548000921 หจก.ดี.ไอท ีไซเบอร์พลัส
จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
(เคร่ืองปริ นเตอร์)   กองชำ่ง Epson L210

400.00              26/3/2562 จ้ำง 78/2562 1

20 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ย ในกำรประชมุผู้บริหำร
สัญจรขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
อำ้เภอเพญ็ จังหวดัอดุรธำนี  ครั งที่ 
3/2562

2,040.00           26/3/2562 จ้ำง 79/2562 1

21 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนิล โครงกำร วดั 
ประชำรัฐสร้ำงสุข พฒันำวดัด้วยแนวทำง 5
 ส ที่ทกุภำคส่วนมีส่วนร่วม

900.00              26/3/2562 จ้ำง 80/2562 1

22 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จ้ำงเหมำจัดท้ำปำ้ยไวนิล ตำมโครงกำร
รณรงค์ ล้ำงส้วมพร้อมกนั..รับวนัสงกรำนต์

600.00              26/3/2562 จ้ำง 81/2562 1

รวมทัง้สิ้น 295,654.52      

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่.๒.. (เดือน ..มกราคม..... พ.ศ. ...2562..... ถึง เดือน ....มีนาคม..... พ.ศ. ..2562......)

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)


