
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เร่ือง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่  1  (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 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  7  เดือน มกราคม  พ.ศ.2564 
 
        
        ……………………………………… 
         (นางทวินตรา  ทรงคาศรี) 
                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

1 0994000369042 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเพญ็ จ ากดั     
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงใชใ้นยานพาหนะ
ส่วนกลาง เดือน ต.ค 63 - มี.ค 64

     161,200.00 1/10/2563 ซ้ือ 1/2564 1

2 0994000369191 สหกรณ์โคนมอดุรธานี
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง
 200 ซีซี ให ้ศพด. ท้ัง 8 ศูนย์ ของ อบต.
สุมเส้า เดือน ต.ค - พ.ย 63  (47วนั)

91,149.92        1/10/2563 ซ้ือ 2/2564 1

3 0994000369191 สหกรณ์โคนมอดุรธานี
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  ชนิดกล่อง 200 
ซีซี ส าหรับ โรงเรียน ท้ัง 7 แหง่ ของ อบต.
สุมเส้า เดือน ต.ค - พ.ย 63  (47วนั)

327,110.60      1/10/2563 ซ้ือ 3/2564 1

4 3 4119 00837 13 8 นายค าดี  บตุรวงษ์
จ้างเหมาบริการ  พนักงานดูแลระบบ
ประปาและเกบ็เงินค่าธรรมเนียมน้ าประปา
หมู่บา้น หมู่ 10,12 บา้นสุมเส้า

48,000.00        1/10/2563 จ้าง 1/2564 1

5 3 4119 00276 64 1  นายสุบนิ  ตะวงศ์
จ้างเหมาบริการ  พนักงานดูแลระบบ
ประปาและเกบ็เงินค่าธรรมเนียมน้ าประปา
หมู่บา้น หมู่ 1,19 บา้นสุมเส้า

48,000.00        1/10/2563 จ้าง 2/2564 1

6 3 4106 00235 42 5   นายบญุไทย  ไชยค าจันทร์

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าท่ี  ต าแหน่ง 
คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบติังานในด้าน
การจัดเกบ็ขยะภายในชมุชนต าบลสุมเส้า ท้ัง
 19 หมู่บา้น

48,000.00        1/10/2563 จ้าง 3/2564 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดือน ..ตุลาคม..... พ.ศ. ...2563..... ถึง เดือน ....ธนัวาคม..... 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 3 4119 00752 13 2  นายไพบลูย์  ศรีวงษ์

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าท่ี  ต าแหน่ง 
คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบติังานในด้าน
การจัดเกบ็ขยะภายในชมุชนต าบลสุมเส้า ท้ัง
 19 หมู่บา้น

48,000.00        1/10/2563 จ้าง 4/2564 1

8 3 4119 00766 63 0 นายสงวน  แกว้แกน่     

จ้างเหมาบริการ  เพือ่ปฏิบติัหน้าท่ีใน
ต าแหน่ง คนสวน ปฏิบติังานเกีย่วกบัการ
บ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและไม้
ประกบัตกแต่งบริเวณอาคารส านักงานฯ

48,000.00        1/10/2563 จ้าง 5/2564 1

9 5 4101 90013 39 4   นายบญุยงค์  แสงศรี     

จ้างเหมาบริการ พนักงานเกบ็เงินค่าธรรม
เนียทขยะ ท าหน้าท่ีในการเกบ็
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จ านวน 7 
หมู่บา้น ( หมู่ท่ี 6,7,10,12,13,18,19)

48,000.00        1/10/2563 จ้าง 6/2564 1

10 3411900756936 ร้านเพิม่พนูพาณิชย์

จ้างเหมาจัดท าพวงมาลาดอกไม้สด  ใชใ้น
พธินี้อมร าลึกเนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ใน
วนัองัคาร ท่ี 13  ตุลาคม 2563

2,500.00           9/10/2563 จ้าง 8/2564 1

11 3411900756936 ร้านเพิม่พนูพาณิชย์

จ้างเหมาจัดท าพวงมาลาดอกไม้สด  ใชใ้น
พธินี้อมร าลึกเนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั   
(วนัปยิมหาราช)

2,500.00           20/10/2563 จ้าง 9/2564 1

12 3411900756936 ร้านเพิม่พนูพาณิชย์

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลร่วมแสดงพลัง
ปกปอ้งสถาบนั พระมหากรุณาธคุิณต่อ
สถาบนัพระมหากตัริย์ ณ ลานหน้าท่ีวา่การ
อ าเภอเพญ็ ตามท่ีนโยบายของรัฐบาล

1,500.00           20/10/2563 จ้าง 10/2564 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

13 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ (เคร่ืองเขยีน) ตาม
โครงการ อบต.เคล่ือนท่ีพบประชาชน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

2,000.00           4/11/2563 ซ้ือ 5/2564 1

14 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ และ
แผ่นพบั  ตามโครงการเย่ียมบา้นผู้ปว่ย
ยากไร้ คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส   
ประจ าปงีบประมาณ 2564

3,000.00           4/11/2563 จ้าง 12/2564 1

15 3 6509 00181 51 5  นายบญุญฤทธิ ์ พวงโต
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
รถยนต์กูช้พี กูภั้ย  ทะเบยีน  นข-3635  
อด  ของอบต.สุมเส้า

3,000.00           12/11/2563 จ้าง 14/2564 1

16 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการชา่ง  
จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะ  รถยนต์กูช้พี กูภั้ย   ทะเบยีน  
นข-3635  อด    ของอบต.สุมเส้า

4,950.00           13/11/2563 จ้าง 15/2564 1

17 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการชา่ง  

จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะ  รถยนต์บรรทกุ  (Suzuki 
carry) ทะเบยีน ผท-5191 อดของอบต.สุม
เส้า    จ านวน 1 คัน

3,600.00           25/11/2563 จ้าง 16/2564 1

18 0994000369191 สหกรณ์โคนมอดุรธานี

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง
 200 ซีซี ให ้ศพด. ท้ัง 8 ศูนย์ ของ อบต.
สุมเส้า เดือน ธ.ค 63 - 11 พ.ค 64  
(119วนั)

230,783.84      1/12/2563 ซ้ือ 10/2564 1

19 0994000369191 สหกรณ์โคนมอดุรธานี

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม)  ชนิดกล่อง 200 
ซีซี ส าหรับ โรงเรียน ท้ัง 7 แหง่ ของ อบต.
สุมเส้า เดือน ธ.ค 63  - 11 พ.ค 64   
(119วนั)

816,118.66      1/12/2563 ซ้ือ 11/2564 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

20 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าพานพุม่ดอกไม้สด  เนื่องใน
วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
และวนัพอ่แหง่ชาติ 5 ธนัวาคม 2563

3,000.00           3/12/2563 จ้าง 20/2564 1

21 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลเพือ่ประชาสัมพนัธ์
 การเลือกต้ังสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวดัอดุรธานี และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัอดุรธานี  จ านวน 3 ปา้ย

3,750.00           17/12/2563 จ้าง 23/2564 1

22 0415546000968 บริษัท นวิง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด   
จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ใชใ้นกองชา่ง จ านวน 
5 รายการ

2,766.00           22/12/2563 ซ้ือ 14/2564 1

23 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้าง (กระเบื้องมุงหลังคา) 
ใหก้บัศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแพงศรี) 
จ านวน 30  แผ่น

2,100.00           22/12/2563 ซ้ือ 15/2564 1

24 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการชา่ง  

จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะรถยนต์กูช้พี กูภั้ยทะเบยีน  นข-
3635  อด (เชค็-ซ่อมน้ ามันร่ัวซึมในราง
คอมมอนเรลแรงดังสูง)

1,000.00           22/12/2563 จ้าง 25/2564 1

25 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวนัและอาหาร
วา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม  ประชมุสมาชกิสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า สมัยสามัญ
 สมัยที่ 4/2563   จ านวน 2  วนั

4,000.00           22/12/2563 จ้าง 26/2564 1

รวมทัง้สิ้น 1,792,829.02   

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 


