
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เร่ือง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่  1  (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) 

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

 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  27  เดือน มกราคม  พ.ศ.2563 
 
        
        ……………………………………… 
         (นางทวินตรา  ทรงคาศรี) 
                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

1 4404000079 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเพญ็ จ ากดั     ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงใชใ้นยานพาหนะส่วนกลาง 76,780.00        1/10/2562 ซ้ือ 1/2563 1

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

48,000.00        1/10/2562 จ้าง 1/2563 1

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

48,000.00        1/10/2562 จ้าง 2/2563 1

4 3 4106 00235 42 5   นายบญุไทย  ไชยค าจันทร์

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าท่ี  ต าแหน่ง 
คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบติังานในด้าน
การจัดเกบ็ขยะภายในชมุชนต าบลสุมเส้า ท้ัง
 19 หมู่บา้น

48,000.00        1/10/2562 จ้าง 3/2563 1

5 3 4119 00752 13 2  นายไพบลูย์  ศรีวงษ์

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าท่ี  ต าแหน่ง 
คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบติังานในด้าน
การจัดเกบ็ขยะภายในชมุชนต าบลสุมเส้า ท้ัง
 19 หมู่บา้น

48,000.00        1/10/2562 จ้าง 4/2563 1

6 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าอาหารเล้ียงรับรองคณะ
นิเทศติดตามการด าเนินงานกูช้พีเครือขา่ย
อ าเภอเพญ็จากโรงพยาบาลเพญ็ท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า  ในวนัท่ี 9 ตุลาคม
 2562

2,000.00           9/10/2562 จ้าง 9/2563 1

7 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าพวงมาลาดอกไม้สด ใชพ้ธิี
น้อมร าลึกเนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  
ในวนัท่ี 13 ตุลาคม 2562

2,500.00           9/10/2562 จ้าง 10/2563 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดือน ..ตุลาคม..... พ.ศ. ...2562..... ถึง เดือน ....ธนัวาคม..... 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

8 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จัดซ้ือชดุเคร่ืองเขยีนส าหรับโครงการอบรม
สัมมนาประชาสัมพนัธภ์าษท่ีีดินและส่ิงปลูก
สร้าง แกผู้่ประกอบการ

1,000.00           22/10/2562 ซ้ือ 2/2563 1

9 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ 
ใชพ้ธินี้อมร าลึกเนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  
ในวนัท่ี 23 ตุลาคม 2562

2,500.00           22/10/2562 จ้าง 14/2563 1

10 3 4119 00766 63 0 นายสงวน  แกว้แกน่     
จ้างเหมาบริการ เพือ่ปฏิบติัหน้าท่ีใน
ต าแหน่ง คนสวน ปฏิบติังานเกีย่วกบัการ
บ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ ฯลฯ

48,000.00        22/10/2562 จ้าง 15/2563 1

11 0994000369191 สหกรณ์โคนมอดุรธานี
อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง 200
 ซีซี ใหก้บัศูนย์พฒันาเด็กเล็กกอ่นวยัเรียนใน
เขต อบต.สุมเส้า 8 ศูนย์   เดือน พ.ย 62

39,084.40        1/11/2562 ซ้ือ 3/2563 1

12 0994000369191 สหกรณ์โคนมอดุรธานี
อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถงุ 
200 ซีซี ใหแ้กน่ักเรียน สพฐ.ในเขต อบต.
สุมเส้า จ านวน 7 โรงเรียน เดือน พ.ย 62

128,507.40      1/11/2562 ซ้ือ 4/2563 1

13 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล กจิกรรมรณรงค์
ประชาสัมพนัธป์ระเพณีวนัลอยกระทง  ใน
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน  2562

3,200.00           4/11/2562 จ้าง 20/2563 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดือน ..ตุลาคม..... พ.ศ. ...2562..... ถึง เดือน ....ธนัวาคม..... 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

14 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการชา่ง  
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
รถยนต์ย่ีหอ้ Suzuki carry  ทะเบยีน ผท-
5191 อด ของ กองชา่ง  จ านวน 1 คัน

1,200.00           15/11/2562 จ้าง 24/2563 1

15 1 1014 01579 49 1  นางสาวนริศรา  ภู่ทอง

จ้างเหมาพนักงานท้องถิ่นอ าเภอเพญ็  ตาม
โครงการเพิม่ประสิทธภิาพของศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
เพญ็ จังหวดัอดุรธานี

108,000.00      15/11/2562 จ้าง 25/2563 1

16 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
จ านวน 4 เคร่ือง

4,790.00           26/11/2562 จ้าง 27/2563

17 1 4119 00126 91 0 นางสาวอนุธดิา  เชษฐา
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองตัดหญ้า 
รหสั 441-61-0001 กองการศึกษา

450.00              26/11/2562 จ้าง 28/2563 1

18 3 4001 00046 57 7   ร้านโอเคกิฟ๊แอนด์การ์ด

จ้างเหมาถา่ยเอกสารประกอบการเขา้รับ
การคัดเลือกเปน็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

770.00              28/11/2562 จ้าง 29/2563 1

19 0994000369191 สหกรณ์โคนมอดุรธานี

อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง 200
 ซีซี ใหก้บัศูนย์พฒันาเด็กเล็กกอ่นวยัเรียนใน
เขต อบต.สุมเส้า 8 ศูนย์   วนัท่ี 2 ธ.ค 
62-31 มี.ค 63

157,088.20      2/12/2562 ซ้ือ 6/2563 1

20 0994000369191 สหกรณ์โคนมอดุรธานี

อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถงุ 
200 ซีซี ใหแ้กน่ักเรียน สพฐ.ในเขต อบต.
สุมเส้า จ านวน 7 โรงเรียน วนัท่ี 2 ธ.ค 
62-31 มี.ค 63

492,473.50      2/12/2562 ซ้ือ 7/2563 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดือน ..ตุลาคม..... พ.ศ. ...2562..... ถึง เดือน ....ธนัวาคม..... 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

21 1411900167527  ร้านภูฟนิคอฟฟี ่คาร์แคร์

จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะของ อบต.สุมเส้า  รหสั 
001-57-0004       ทะเบยีน กย-
4474 อดุรธานี    จ านวน 1 คัน

1,380.00           2/12/2562 จ้าง 30/2563 1

22 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จัดซ้ือพานพุม่ดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง 
ในการจัดกจิกรรมเนื่องในวนัพอ่แหง่ชาติ 5 
ธนัวาคม 2562

1,500.00           3/12/2562 ซ้ือ 8/2563 1

23 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล กจิกรรมรณรงค์
เตรียมความพร้อมปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ
ทางถนนกอ่นถงึชว่งเทศกาลปใีหม่ 2563

2,700.00           12/12/2562 จ้าง 34/2563 1

24 3 4117 00678 18 4   นายศุภรัตน์  ณ วนัธนารักษ ์
จ้างเหมาบริการ  พนักงานด้านจัดเกบ็รายได้
 เพือ่จัดท าทะเบยีนภาษ ีเตรียมความพร้อม
ในการส ารวจภาษท่ีีดินและส่ิงปลูกอสร้าง

45,328.00        12/12/2562 จ้าง 33/2563 1

25 1411900291708 ร้านจงเจริญยนต์

จ้างเหมาซ่อมรถบงรรทุกน้ าเอนกประสงค์ 
ของ อบต.สุมเส้า  จ านวน 4 รายการ 
เปล่ียนจ้อย(กากบาท)4 ชดุ,ชดุน็อต 16 ตัว
,ตัดต่อจ้อย(กากบาท) 4 ชดุและค่าแรง

4,970.00           13/12/2562 จ้าง 41/2563 1

26 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์งานบา้น งานครัว 
(อปุกรณ์ท าความสะอาด)   ไม้กวาด
ทางมะพร้าว,คราดไม้ไผ่ (มือเสือ)

2,000.00           17/12/2562 ซ้ือ 12/2563 1

27 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าอาหารรับรองการประชมุ  
สภาฯ สมัย สามัญ สมัยท่ี 4/2562  ณ 
หอ้งประชมุของ องค์การบริหารส่วนต าบล
สุมเส้า จ านวน 2 วนั

4,000.00           17/12/2562 จ้าง 42/2563 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดือน ..ตุลาคม..... พ.ศ. ...2562..... ถึง เดือน ....ธนัวาคม..... 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

28 0413559003209 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซีดีคอม แอดไวซ์เพญ็ 
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
Notebook กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-59-0003

800.00              25/12/2562 จ้าง 44/2563 1

รวมทัง้สิ้น 1,323,021.50   

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดือน ..ตุลาคม..... พ.ศ. ...2562..... ถึง เดือน ....ธนัวาคม..... 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)

 

 


