
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เร่ือง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่  3  (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) 

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

 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  9  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2564 
 
        
        ……………………………………… 
         (นางทวินตรา  ทรงคาศรี) 
                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

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

     161,200.00 1/4/2564 ซ้ือ 41/2564 1

2 3 4119 00837 13 8 นายค าดี  บตุรวงษ์
จ้างเหมาบริการ  พนักงานดูแลระบบประปาและ
เกบ็เงินค่าธรรมเนียมน้ าประปาหมู่บา้น หมู่ 
10,12 บา้นสุมเส้า

48,000.00        1/4/2564 จ้าง 66/2564 1

3 3 4119 00276 64 1  นายสุบนิ  ตะวงศ์
จ้างเหมาบริการ  พนักงานดูแลระบบประปาและ
เกบ็เงินค่าธรรมเนียมน้ าประปาหมู่บา้น หมู่ 
1,19 บา้นสุมเส้า

48,000.00        1/4/2564 จ้าง 67/2564 1

4 3 4119 00752 13 2  นายไพบลูย์  ศรีวงษ์

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าท่ี  ต าแหน่ง 
คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบติังานในด้านการ
จัดเกบ็ขยะภายในชมุชนต าบลสุมเส้า ท้ัง 19 
หมู่บา้น

48,000.00        1/4/2564 จ้าง 69/2564 1

5 5 4101 90013 39 4   นายบญุยงค์  แสงศรี     

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าท่ี  ต าแหน่ง 
คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบติังานในด้านการ
จัดเกบ็ขยะภายในชมุชนต าบลสุมเส้า ท้ัง 19 
หมู่บา้น

48,000.00        1/4/2564 จ้าง 70/2564 1

6 3 4119 00766 63 0 นายสงวน  แกว้แกน่     

จ้างเหมาบริการ  เพือ่ปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่ง 
คนสวน ปฏิบติังานเกีย่วกบัการบ ารุงดูแลรักษา
ต้นไม้ สนามหญ้าและไม้ประกบัตกแต่งบริเวณ
อาคารส านักงานฯ

48,000.00        1/4/2564 จ้าง 71/2564 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..3.. (เดือน ..เมษายน..... พ.ศ. ...2564..... ถึง เดือน ....มิถุนายน..... พ.ศ. ..2564......)

องค์การบริหารสว่นต าบลสมุเสา้ อ าเถอเพ็ญ  จงัหวัดอุดรธานี

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

7 3 4106 00235 42 5   นายบญุไทย  ไชยค าจันทร์

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าท่ี  ต าแหน่ง 
คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบติังานในด้านการ
จัดเกบ็ขยะภายในชมุชนต าบลสุมเส้า ท้ัง 19 
หมู่บา้น

48,000.00        1/4/2564 จ้าง 68/2564 1

8 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ ์สวสัดีปี
ใหม่..สุขสันต์วนัสงกรานต์  ขนาด  2*4  เมตร 
 พร้อมโครงไม้ติดต้ัง ประจ าปงีบประมาณ 
2564

1,200.00           2/4/2564 จ้าง 72/2564 1

9 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (น้ าหมึกเติม EPSON ) 
ใชใ้นกองการศึกษาฯ

1,080.00           9/4/2564 ซ้ือ 48/2564 1

10 3411200113323 นายชยัสิทธิ ์ ผาด า
จ้างเหมาออกแบบทางสถาปตัยกรรมอาคาร 
(เมรุเผาศพ) หมู่ท่ี 3,14 และ 17 จ านวน 3 
โครงการ

3,600.00           19/4/2564 จ้าง 76/2564 1

11 1411900133347 ร้านมารวยพาณิชย์
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล ขนาด  3*1.2  เมตร 
 พร้อมติดต้ัง ตามโครงการฉดีวคัซีนปอ้งกนัโรค
ปากและเท้าเปื่อย ประจ าปงีบประมาณ 2564

1,000.00           26/4/2564 จ้าง 78/2564 1

12 1411900133347 ร้านมารวยพาณิชย์

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล  ขนาด  3*1.2  เมตร
  พร้อมติดต้ัง ตามโครงการเฝ้าระวงัและควบคุม
โรคไขห้วดันกเชงิรุกแบบบรูณาการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสุมเส้า

1,000.00           26/4/2564 จ้าง 79/2564 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

13 3411900153701 ร้านแอลเอน็อปุกรณ์
จัดซ้ือ เกา้อีน้ั่งท างานผู้บริหาร  (รองปลัด ) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  จ านวน 1 ตัว

4,000.00           30/4/2564 ซ้ือ 56/2564 1

14 3411900153701 ร้านแอลเอน็อปุกรณ์
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลประกาศเจตจ านงการ
บริหารงานด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  
ขนาด  1.2*3  เมตร

1,000.00           30/4/2564 จ้าง 82/2564 1

15 3411900632048 ร้านโคกกลางอลูมเินีนม
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูกูช้พี กูภั้ย และกญุแจ
ประตูส านักปลัดและหอ้งเกบ็พสัดุ ของอบต.สุม
เส้า

3,000.00           3/5/2564 จ้าง 84/2564 1

16 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม  เพือ่
เปน็การรับรองในการจัดประชมุสมาชกิสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2/2564   จ านวน 2  วนั

1,960.00           5/5/2564 จ้าง 85/2564 1

17 1411900133347 ร้านมารวยพาณิชย์
จ้างเหมาจัดท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ปา้ยไว
นิลโครงการฯ ตามโครงการและกจิกรรมปลูก
ต้นไม้และปลูกปา่เฉลิมพระเกยีรติ

3,350.00           17/5/2564 จ้าง 89/2564 1

18 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จัดซ้ือน้ าด่ืม และน้ าแขง็  ตามโครงการรณรงค์
ประชาสัมพนัธเ์คาะประตูบา้นสร้างการรับรู้เชญิ
ชวนประชาชนฉดีวคัซีนปอ้งกนัโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid 19)

2,000.00           18/5/2564 ซ้ือ 65/2564 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

19 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จัดซ้ือมิเตอร์ไฟฟา้ ตลาดชมุชน ขนาด 15 
แอมป ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  
จ านวน 1  เคร่ือง

1,250.00           19/5/2564 ซ้ือ 66/2564 1

20 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธส่์งเสริม
พระพทุธศาสนาเนื่องในวนัวสิาขบชูา ในวนัที่ 
26 พฤษภาคม 2564

1,740.00           19/5/2564 จ้าง 91/2564 1

21 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในการท าส่ือรณรงค์
ประชาสัมพนัธ ์ตามโครงการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ ์“รวมพลังเมืองต าบลสุมเส้าต่ืนรู้
 ชว่ยชาติสู้ภัยโควดิ 19”

        1,000.00 24/5/2564 ซ้ือ 67/2564 1

22 0415538000741 บจก.อดุรแดร่ีฟดูส์
จัดซ้ืออาหารเสริมนม ใหก้บัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
8 ศูนย์ (โครงการเยียวยาเกษตรผู้เล้ียงโคนม
และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ )

41,664.00        31/5/2564 ซ้ือ 68/2564 1

23 0415538000741 บจก.อดุรแดร่ีฟดูส์

จัดซ้ืออาหารเสริมนม ใหก้บันักเรียน สพฐ. ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จ านวน  7 
 โรงเรียน (โครงการเยียวยาเกษตรผู้เล้ียงโคนม
และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมฯ )

147,505.00      31/5/2564 ซ้ือ 69/2564 1

24 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ในการจัดกจิกรรม เชน่ ลวด 
เขม็หมุด  ตามโครงการเนื่องในโอกาสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชนิี

1,000.00           31/5/2564 ซ้ือ 70/2564 1

25 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิี เนื่องใน
โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชนิี

3,500.00           31/5/2564 จ้าง 95/2564 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



วันที่ เลขที่

26 1410900118983 นางสาวจุลดา  พมิพา
จ้างเหมาบริการ  เจ้าหน้าท่ีส ารวจและบนัทึก
ขอ้มูลสัตว ์  เพือ่ปฏิบติัหน้าท่ีเกีย่วกบังานด้าน
ปศุสัตว ์ภายในเขตพืน้ท่ีต าบลสุมเส้า

16,000.00        9/6/2564 จ้าง 100/2564 1

27 1412301020953 นายพิทักษ์  พรมวงศ์
จ้างเหมา  ผู้ชว่ยผู้ปฏิบติัการในระบบการแพทย์
ฉกุเฉนิ ปฏิบติังานออกใหบ้ริการชว่ยเหลือรับ-ส่ง
 ผู้ปว่ยบาดเจ็บ-ฉกุเฉนิฯ

16,000.00        9/6/2564 จ้าง 101/2564 1

28 0105542091554 บจก.แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์
จัดซ้ืออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง 200 ซีซี 
ใหก้บัศูนย์พฒันาเด็กเล็กในเขต อบต.สุมเส้า 
จ านวน  8 ศูนย์ วนัท่ี 14 มิ.ย - 30 ก.ค 64

51,299.20        11/6/2564 ซ้ือ 75/2564 1

29 0105542091554 บจก.แมร่ีแอนแดร่ีโปรดักส์
จัดซ้ืออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง 200 ซีซี 
ใหก้บันักเรียน สพฐ.ในเขต อบต.สุมเส้า จ านวน 
 7 โรงเรียน วนัท่ี 14 มิ.ย - 30 ก.ค 64

217,959.04      11/6/2564 ซ้ือ 76/2564 1

30 3411900756936 ร้านเพิม่พนูพาณิชย์
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ  ตาม
โครงการศูนย์พฒันาเด็กเล็กสะอาดสดใส 
ปลอดภัยจากโรคมือ เท้า ปาก

600.00              23/6/2564 จ้าง 104/2564 1

31 3411900756936 ร้านเพิม่พนูพาณิชย์
จัดซ้ือไฟฉายส่องลูกน้ า  ตามโครงการรณรงค์
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ด้วยทรายอะเบท สร้างพืน้ท่ี
ปลอดโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 20 กระบอก

3,000.00           25/6/2564 ซ้ือ 81/2564 1

32 0994000369042 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเพญ็ จ ากดั     
จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน 
ส าหรับใชโ้ครงการรณรงค์พน่หมอกควนัก าจัด
ยุงลาย ปลอดภัยจากไขเ้ลือดออก ฯ

70,000.00        28/6/2564 ซ้ือ 83/2564 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

33 3411900396794 นายชุมพล  พังคลี
จ้างเหมาบคุคล พน่หมอกควนั เขต รพสต.สุมเส้า
 จ านวน 2,609 ครัวเรือน

18,263.00        28/6/2564 จ้าง 107/2564 1

34 3410100852492 นายประสิทธิ์  โครตสีทา
จ้างเหมาบคุคล พน่หมอกควนั เขต รพสต.หนอง
แสนตอ จ านวน 1,122  ครัวเรือน

7,854.00           28/6/2564 จ้าง 108/2564 1

รวมทัง้สิ้น 1,071,024.24   

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

(3) ระบุชือ่ผู้ประกอบการ

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอา้งองิ ดังนี้ 
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที ่24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเวน้การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
                   ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที ่9 มนีาคม 2561                                                                                                       
     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

หมายเหตุ  :  เงื่อนไขการบันทกึข้อมูล
(1) ระบุล าดับทีเ่รียงตามล าดับวนัทีท่ีม่กีารจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านักงาน ซ้ือน้ ามนัเชือ้เพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมทีม่กีารจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมหีลายรายการให้รวมจ านวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ 
(6) ระบุวนัที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 

 

 

 

 

 

 


