
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เร่ือง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 4  (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน 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  4  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 
 
        
        ……………………………………… 
         (นางทวินตรา  ทรงคาศรี) 
                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

1 0994000369191 สหกรณ์โคนมอดุรธานี

อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ท ีชนิดกล่อง 200
 ซีซี ใหก้บัศูนย์พฒันาเด็กเล็กกอ่นวยัเรียนใน
เขต อบต.สุมเส้า 8 ศูนย์   จ านวน 
22,134 กล่อง

173,087.88      17/6/2562 สญ.9/2562 1

2 0994000369191 สหกรณ์โคนมอดุรธานี

อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถงุ 
200 ซีซี ใหแ้กน่ักเรียน สพฐ.ในเขต อบต.
สุมเส้า จ านวน 7 โรงเรียน จ านวน  
74,400  ถงุ และนม U.H.T ชนิดกล่อง 
200 ซีซี จ านวน 19,530 กล่อง

642,276.60      17/6/2562 สญ.10/2562 1

3 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
วสัดุอปุกรณ์และสารเคมี ใชใ้นการฝึกอบรม 
 ตามโครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาไฟปา่
ในเขตพืน้ที่ต าบลสุมเส้า

2,100.00           1/7/2562 ซ้ือ 66/2562 1

4 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จัดท าปา้ยไวนิลต้อนรับหน่วยบริการศูนย์
ด ารงธรรมเคล่ือนที่ของอ าเภอเพญ็ ประจ าปี
 2562   จ านวน 1 ปา้ย

1,200.00           15/7/2562 จ้าง 165/2562 1

5 3410102166171 ร้านทรัพย์เพิม่พนูแอนด์ซัพพลาย    
ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองพน่หมอกควนั    
จ านวน 2 เคร่ือง

3,870.00           19/7/2562 จ้าง 166/2562 1

6 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

วสัดุอปุกรณ์ในการก าจัดผักตบชวาและ
วชัพชืน้ า  ตามโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. จิตอาสาพฒันาล า
น้ า ล าคลอง (หว้ยค าแบ)้

1,100.00           24/7/2562 ซ้ือ 71/2562 1

7 3411900153701 ร้านแอลเอน็อปุกรณ์
จัดท าปา้ยไวนิล ประชาสัมพนัธ ์และต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานกองทนุขยะ

2,820.00           31/7/2562 จ้าง 169/2562 1

8 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จัดท าชดุสังฆทาน  ตามโครงการ “เขา้วดัทกุ
วนัพระใหญ่ ขึ้น 15 ค่ า  แรม 15 ค่ า”

4,800.00           9/8/2562 จ้าง 172/2562 1

9 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ของกอง
การศึกษาและ กองชา่ง จ านวน 2 เคร่ือง

1,690.00           14/8/2562 จ้าง 173/2562 1

10 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จัดท าปา้ยไวนิลองค์การบริหารส่วนต าบลสุม
เส้า ตามรายการดังนี้ 1. ปา้ยโครงการ
ซ่อมแซมถนน สายดงยาง-สุมเส้า 2.ปา้ย
พระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ์ รัชกาลที่ 10

2,400.00           15/8/2562 จ้าง 175/2562 1

11 5410100161569 ร้านพงศ์ เซอร์วสิ  
ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ของ อบต.สุมเส้า  
จ านวน 7 เคร่ือง

9,660.00           16/8/2562 จ้าง 177/2562 1

12 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ Notebook 
HP  ของส านักปลัด

3,000.00           21/8/2562 จ้าง 179/2562 1

13 3411900296641  ร้านจอมเบลิทก์ารค้า
ถงุยังชพี เพือ่เปน็การชว่ยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบ
อคัคีภัย     จ านวน 2  คน

1,000.00           4/9/2562 ซ้ือ 75/2562 1

14 3411900289998 นางมยุรีย์  สมบรูณ์

จัดท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม  ตาม
โครงการประชมุบรูณาการแกไ้ขปญัหา
กระแสไฟฟา้ดับในชว่งฤดูฝนและด าเนินการ
ตัดแต่งกิง่ไม้ตามแนวสายไฟฟา้ในเขตพืน้ที่
ต าบลสุมเส้า

4,500.00           6/9/2562 จ้าง 182/2562 1

15 3411900296641  ร้านจอมเบลิทก์ารค้า
วสัดุอปุกรณ์คอมพวิเตอร์  เชน่ สายซาร์จ , 
สายสัญญาณ ฯลฯ

3,690.00           11/9/2562 ซ้ือ 79/2562 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่.4.. (เดือน ..กรกฎาคม..... พ.ศ. ...2562..... ถึง เดือน ....กันยายน..... 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)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

16 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ของกอง
การศึกษา Lenovo

400.00              13/9/2562 จ้าง 186/2562 1

17 4404000079 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเพญ็ จ ากดั     

วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน 
ส าหรับใชใ้นการผสมกบัน้ ายาเคมีในการฉดี
พน่หมอกควนัใหก้บัเขตพืน้ท่ี หมู่ท่ี 10 
บา้นสุมเส้า

2,427.30           16/9/2562 ซ้ือ 80/2562 1

18 3411900296641  ร้านจอมเบลิท์การค้า
วสัดุอปุกรณ์ ในการจัดโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั ประจ าป ี
2562

4,304.00           18/9/2562 ซ้ือ 81/2562 1

19 3411900384028 นายสุริยา  สุริยพนัตรี
ตัดหญ้าสนามและบริเวณโดยรอบส านักงาน
 อบต.สุมเส้า  เพือ่ปรับปรุงภูมิทศัน์   
จ านวน 20 ไร่

10,000.00        19/9/2562 จ้าง 192/2562 1

20 1101401579491 ร้านบเีอสเอน็เซ็นเตอร์  

ถา่ยเอกสาร ของศูนย์ปฏิบติัการร่วมในการ
ชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเพญ็ จังหวดัอดุรธานี  
จ านวน 2,500 แผ่น

2,000.00           24/9/2562 จ้าง 194/2562 1

21 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ืองปร้ิน
เตอร์) ของส านักปลัด Epson L210

800.00              24/9/2562 จ้าง 196/2562 1

22 5410100161569 ร้านพงศ์ เซอร์วสิ  
ซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ  จ านวน
 2 เคร่ือง ในหอ้งส านักปลัด อบต.สุมเส้า

3,500.00           24/9/2562 จ้าง 197/2562 1

รวมทัง้สิ้น 880,625.78      

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

 

 


