
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เร่ือง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่  3  (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 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  13  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
        
        ……………………………………… 
         (นางทวินตรา  ทรงคาศรี) 
                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

    



วันที่ เลขที่

1 4404000079 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเพญ็ จ ากดั     ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงใชใ้นยานพาหนะส่วนกลาง      161,200.00 1/4/2563 ซ้ือ 51/2563 1

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

48,000.00        1/4/2563 จ้าง 113/2563 1

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

48,000.00        1/4/2563 จ้าง 114/2563 1

4 3 4106 00235 42 5   นายบญุไทย  ไชยค าจันทร์

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าท่ี  ต าแหน่ง 
คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบติังานในด้าน
การจัดเกบ็ขยะภายในชมุชนต าบลสุมเส้า ทั้ง
 19 หมู่บา้น

48,000.00        1/4/2563 จ้าง 115/2563 1

5 3 4119 00752 13 2  นายไพบลูย์  ศรีวงษ์

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าท่ี  ต าแหน่ง 
คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบติังานในด้าน
การจัดเกบ็ขยะภายในชมุชนต าบลสุมเส้า ทั้ง
 19 หมู่บา้น

48,000.00        1/4/2563 จ้าง 116/2563 1

6 3 4119 00766 63 0 นายสงวน  แกว้แกน่     
จ้างเหมาบริการ เพือ่ปฏิบติัหน้าท่ีใน
ต าแหน่ง คนสวน ปฏิบติังานเกีย่วกบัการ
บ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ ฯลฯ

48,000.00        1/4/2563 จ้าง 117/2563 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..3.. (เดือน ..เมษายน..... พ.ศ. ...2563..... ถึง เดือน ....มิถุนายน..... 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

7 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงั
หมึกพมิพ ์ของกองสาธารณสุข  จ านวน 1 
เคร่ือง

4,300.00           2/4/2563 ซ้ือ 63/2563 1

8 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
(คอมพวิเตอร์ แบบต้ังโต๊ะ ) กองการศึกษาฯ 
 หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0015

2,000.00           3/4/2563 จ้าง 119/2563 1

9 3411900361290 นายทองหล่อ  งามล้น
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ของอบต.
สุมเส้า จ านวน 1 คัน

7,250.00           13/4/2563 จ้าง 121/2563 1

10 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าอาหารรับรองการประชมุ
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2563  ณ 
หอ้งประชมุของ องค์การบริหารส่วนต าบล
สุมเส้า จ านวน 2 วนั

4,000.00           17/4/2563 จ้าง 122/2563 1

11 3411900756936 ร้านเพิม่พนูพาณิชย์  

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ และ
แผ่นพบัโครงการฯ ตามโครงการเฝ้าระวงั
ปอ้งกนัและควบคุมการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1,000.00           22/4/2563 จ้าง 123/2563 1

12 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จัดซ้ือตลับหมึก Brother   ของกอง
สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า
  ท้ัง 4 สี สีละ 2 ตลับ

4,400.00           27/4/2563 ซ้ือ 72/2563 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

13  3 4119 00384 02 8 นายสุริยา  สุริยพนัตรี   

จ้างเหมาจัดท าโรงเรือนต้นแบบ และ
จัดเตรียมพืน้ท่ีด าเนินการ ตามโครงการปลูก
ผักสวนครัว (กจิกรรมสู้วกิฤติ COVID-19)  
จัดท าโรงเรือนต้นแบบ ขนาด 15*6 เมตร 
จ านวน 1 หลัง

16,000.00        5/5/2563 จ้าง 125/2563 1

14 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ  ตาม
โครงการฉดีวคัซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนัขบา้ 
ประจ าป ี  2563   จ านวน 1 ปา้ย

1,000.00           5/5/2563 จ้าง 126/2563 1

15 1411900133347 ร้านมารวยพาณิชย์  
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ  ตาม
โครงการปลูกผักสวนครัว (กจิกรรมสู้วกิฤติ 
COVID-19)   จ านวน 1 ปา้ย

1,500.00           5/5/2563 จ้าง 127/2563 1

16 0994000369191 สหกรณ์โคนมอดุรธานี
จัดซ้ืออาหารเสริมนมUHT ชนิดกล่อง ขนาด
 200 cc  ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก วนัท่ี 
18 พ.ค - 30 มิ.ย 63

57,695.96        15/5/2563 ซ้ือ 81/2563 1

17 0994000369191 สหกรณ์โคนมอดุรธานี
จัดซ้ืออาหารเสริมนม UHT ชนิดกล่อง ขนาด
 200 cc ส าหรับโรงเรียน สพฐ. 7 
โรงเรียน วนัท่ี 18 พ.ค - 30 มิ.ย 63

213,087.18      15/5/2563 ซ้ือ 82/2563 1

18 5 4119 90009 15 5 นายพรีะพล  รอดชมภู
จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ าอเนกประสงค์ (ปะ
ยางท่ีร่ัว) รหสั 002-49-0001

1,130.00           19/5/2563 จ้าง 137/2563 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

19 3411900153701 ร้านแอลเอน็อปุกรณ์

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลประกาศเจตจ านง
การบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส  ประจ าป ี  2563  ขนาด 2*4 
เมตร  1 ปา้ย ขนาด 1.5*3 เมตร 1 ปา้ย

2,500.00           25/5/2563 จ้าง 139/2563 1

20 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการชา่ง  
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
รถยนต์ย่ีหอ้ Suzuki carry  ทะเบยีน ผท-
5191 อด ของ กองชา่ง  จ านวน 1 คัน

1,350.00           27/5/2563 จ้าง 140/2563 1

21 1411900133347 ร้านมารวยพาณิชย์  

จ้างเหมาจัดท้าอาหารวา่งพร้อมน ้าด่ืม ตาม
พธิมีอบใบประกาศนียบตัรผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมจิตอาสาภยัพบิติัประจ้าองค์การ
บริหารส่วนต้าบลสุมเส้า

1,500.00           27/5/2563 จ้าง 141/2563 1

22 1411900133347 ร้านมารวยพาณิชย์  

จ้างเหมาจัดท าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิี  ตามโครงการ
เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิี  ในวนัท่ี
 3 +โครงไม้ ขนาด 2*4 เมตรมิถนุายน  
2563

3,500.00           28/5/2563 จ้าง 144/2563 1

23 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส

จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  กอง
การศึกษาฯ  หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-51-0015   - เปล่ียน Case ใหม่ 
จ านวน 1 เคร่ือง

1,390.00           28/5/2563 จ้าง 145/2563 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

24 1411900133347 ร้านมารวยพาณิชย์  
จัดซ้ือเคร่ืองอปุโภค-บริโภค (ถงุยังชพี) เพือ่
ชว่ยเหลือผู้ประสบภัยจากฟา้ผ่าและลมพายุ
 หมู่ที่ 9และ หมู่ท่ี 14  จ านวน 2 ถงุ

1,000.00           29/5/2563 ซ้ือ 88/2563 1

25 3 4119 00361 29 0      นายทองหล่อ  งามล้ม 

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

1,250.00           29/5/2563 จ้าง 146/2563 1

26 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ของกอง
ชา่ง  หมายเลขครุภัณฑ์ 478-57-0006  
 จ านวน 1 เคร่ือง

1,200.00           4/6/2563 จ้าง 150/2563 1

27 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการชา่ง  

จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
รถยนต์กู้ชีพ กู้ภัย  ทะเบียน  นข-3635 
 อด จ านวน 1 คัน   รหัสครุภัณฑ์เลขที่  
001-52-0003  (เช็คระบบแอร์
,เปล่ียนรีเลย์แอร์,เติมน้ ายาแอร์)

2,400.00           4/6/2563 จ้าง 151/2563 1

28 1411900133347 ร้านมารวยพาณิชย์  

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ อาหาร
กลางวนั อาหารวา่ง   ตามโครงการ
ฝึกอบรมการผลิตและจ าหน่ายเชื้อราไตรโด
เดอร์มา ประจ าป ี2563

3,850.00           5/6/2563 จ้าง 152/2563 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

29 1411900133347 ร้านมารวยพาณิชย์  

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ อาหาร
กลางวนั อาหารวา่ง   ตามโครงการส่งเสริม
การใชน้้ าหมัก EM เพือ่ส่งเสริมการท าเกษตร
เชงิอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม  ประจ าป ี2563

3,850.00           5/6/2563 จ้าง 153/2563 1

30 0415546000968 บริษัท นวิง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด   
จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ใชใ้นส านักปลัด  
(กระดาษ A4)

2,250.00           9/6/2563 ซ้ือ 92/2563 1

31 5 4101 00154 015   ร้านรุ่งรัตน์บริการ   

จ้างเหมาถ่ายเอกสารเพือ่ประกอบการ
ด าเนินงานภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลสุมเส้า  ถ่ายเอกสารแผนแมบ่ท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที ่1 
(พ.ศ.2559-2564)

1,000.00           9/6/2563 จ้าง 154/2563 1

32 0994000369191 สหกรณ์โคนมอดุรธานี

จัดซ้ือาหารเสริม(นม) UHT  ชนิดกล่อง 
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.สุมเส้า จ านวน 63 วนัท าการ 
(เปดิเทอม)

121,194.36      22/6/2563 ซ้ือ 95/2563 1

33 0994000369191 สหกรณ์โคนมอดุรธานี

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ชนิดถงุ ส าหรับ
โรงเรียน (สพฐ)  ในเขตรับผิดชอบของ 
อบต.สุมเส้า จ านวน 63 วนัท าการ (เปดิ
เทอม)

368,940.60      22/6/2563 ซ้ือ 96/2563 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

34 4404000079 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเพญ็ จ ากดั     

จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน
 ส าหรับใชใ้นการผสมกบัน้ ายาเคมี ในการ
ฉดีพน่หมอกควนัใหก้บัหมู่บา้นในเขตต าบล
สุมเส้า ทัง้ 19 หมู่บา้น

70,000.00        29/6/2563 ซ้ือ 99/2563 1

35 1411900133347 ร้านมารวยพาณิชย์  

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธก์าร
ปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  ใหแ้กศู่นย์
พฒันาเด็กเล็กในสังกดั ทัง้ 9 ศูนย์

4,600.00           29/6/2563 จ้าง 163/2563 1

รวมทัง้สิ้น 1,145,138.10   

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 


