
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เร่ือง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่ 3  (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 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 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
 
        
        ……………………………………… 
         (นางทวินตรา  ทรงคาศรี) 
                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่ เลขที่

1 4404000079 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเพญ็ จ ากดั     ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงใชใ้นยานพาหนะส่วนกลาง 161,200.00      1/4/2562 ซ้ือ 35/2562 1

2 3 4119 00837 13 8 นายค าดี  บตุรวงษ์
พนักงานดูแลระบบประปาและเกบ็เงิน
ค่าธรรมเนียมน้ าประปาหมู่บา้น หมู่ 
10,12 บา้นสุมเส้า

48,000.00        1/4/2562 จ้าง 83/2562 1

3 3 4119 00276 64 1  นายสุบนิ  ตะวงศ์
พนักงานดูแลระบบประปาและเกบ็เงิน
ค่าธรรมเนียมน้ าประปาหมู่บา้น หมู่ 1,19 
บา้นสุมเส้า

48,000.00        1/4/2562 จ้าง 84/2562 1

4 3 4106 00235 42 5   นายบญุไทย  ไชยค าจันทร์
คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบติังานในด้าน
การจัดเกบ็ขยะภายในชมุชนต าบลสุมเส้า ทั้ง
 19 หมู่บา้น

48,000.00        1/4/2562 จ้าง 85/2562 1

5 3 4119 00752 13 2  นายไพบลูย์  ศรีวงษ์
คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบติังานในด้าน
การจัดเกบ็ขยะภายในชมุชนต าบลสุมเส้า ทั้ง
 19 หมู่บา้น

48,000.00        1/4/2562 จ้าง 86/2562 1

6 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จัดท าปา้ยไวนิล ตามโครงการอนุรักษภู์มิ
ปญัญาทอ้งถิ่น ณ หอ้งประชมุ ของ อบต.สุม
เส้า ขนาด 4*5  เมตร จ านวน 1 ปา้ย

2,500.00           1/4/2562 จ้าง 89/2562 1

7 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
วสัดุท าปา้ยชื่อติดหน้าอก ตามโครงการ
ชว่ยเหลือเด็กนักเรียน นักศึกษาภายใน
ต าบลสุมเส้าชว่งปดิเทอม

1,500.00           2/4/2562 ซ้ือ 38/2562 1

8 3411900153701 ร้านแอลเอน็อปุกรณ์
จัดท าปา้ยไวนิล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ใน
โครงการกองทนุธนาคารขยะ    ขนาด 
1.2*3  เมตร จ านวน 1 ปา้ย

360.00              2/4/2562 จ้าง 94/2562 1

9 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จัดท าปา้ยไวนิล ตามโครงการชว่ยเหลือเด็ก
นักเรียน นักศึกษาภายในต าบลสุมเส้าชว่งปดิ
เทอม ประจ าปงีบประมาณ 2562 ขนาด 
 3.5*2  เมตร จ านวน 1 ปา้ย

1,400.00           2/4/2562 จ้าง 98/2562 1

10 3430500860417 ร้านอทองเหลืองไฮเทค
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ
  จ านวน 2 เคร่ือง

2,300.00           10/4/2562 จ้าง 112/2562 1

11 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จัดท าชดุสังฆทาน  ตามโครงการ “เขา้วดัทกุ
วนัพระใหญ่ ขึ้น 15 ค่ า  แรม 15 ค่ า”  
จ านวน 5 ชดุ

3,000.00           17/4/2562 จ้าง 113/2562 1

12 3430500860417 ร้านอทองเหลืองไฮเทค
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ
 จ านวน 3 เคร่ือง

4,100.00           25/4/2562 จ้าง 115/2562 1

13 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
วสัดุอปุกรณ์ที่ใชใ้นการฝึกอบรม  ตาม
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

3,000.00           10/5/2562 ซ้ือ 46/2562 1

14 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
วสัดุอปุกรณ์ที่ใชใ้นการฝึกอบรม  ตาม
โครงการใหค้วามรู้เกีย่วกบัการใชย้าใน
ผู้สูงอายุ

3,130.00           10/5/2562 ซ้ือ 47/2562 1

15 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จัดท าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง ตกแต่ง
สถานที่ และปา้ยไวนิลโครงการฯ  ตาม
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

4,600.00           10/5/2562 จ้าง 117/2562 1

16 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จัดท าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง ตกแต่ง
สถานที่ และปา้ยไวนิลโครงการฯ  ตาม
โครงการใหค้วามรู้เกีย่วกบัการใชย้าใน
ผู้สูงอายุ

4,470.00           10/5/2562 จ้าง 118/2562 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่.3.. (เดือน ..เมษายน..... พ.ศ. ...2562..... ถึง เดือน ....มิถุนายน..... 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

17 4404000079 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเพญ็ จ ากดั     

วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน 
ส าหรับใชใ้นการผสมกบัน้ ายาเคมีในการฉดี
พน่หมอกควนัใหก้บัหมู่บา้นในเขตต าบลสุม
เส้า

11,000.00        14/5/2562 ซ้ือ 50/2562 1

18 3411900153701 ร้านแอลเอน็อปุกรณ์

จัดท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธก์ารคัดแยก
ขยะเปยีก  ตามโครงการพฒันาระบบคัด
แยกขยะที่ต้นทางต าบลสุมเส้า  จ านวน 5 
ปา้ย

2,500.00           14/5/2562 จ้าง 121/2562 1

19 0994000369191 สหกรณ์โคนม อดุรธานี จ ากดั
อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง 200
 ซีซี ใหก้บัศูนย์พฒันาเด็กเล็กกอ่นวยัเรียนใน
เขต อบต.สุมเส้า 8 ศูนย์

41,547.66        16/5/2562 สญ.7/2562 1

20 0994000369191 สหกรณ์โคนม อดุรธานี จ ากดั
อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรซ์ ชนิดถงุ 
200 ซีซี ใหแ้กน่ักเรียน สพฐ.ในเขต อบต.
สุมเส้า จ านวน 7 โรงเรียน

133,481.88      16/5/2562 สญ.8/2562 1

21 3411700363281 ร้านทรัพย์เจริญย่ิงแอนด์ซัพพลาย
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองพน่หมอก
ควนั จ านวน 2  เคร่ือง

3,600.00           16/5/2562 จ้าง 123/2562 1

22 3 6509 00181 51 5 นายบุญญฤทธิ์  พวงโต   
จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาเปล่ียน
แบตเตอร์ร่ียานพาหนะของ อบต.สุมเส้า 
จ านวน 2 คัน

9,000.00           23/5/2562 จ้าง 130/2562 1

23 3410101904691 ร้านอูย่่านางการชา่ง
จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะา 
จ านวน 1 คัน รถยนต์กูช้พี ทะเบยีน นข-
3635 อด

1,600.00           27/5/2562 จ้าง 131/2562 1

24 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

จัดท าปา้ยพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พชัรสุธาพมิลลักษณ พระบรม
ราชนิี   ขนาด  2*4 เมตร  พร้อมโครงไม้ 
จ านวน 1 ปา้ย

4,100.00           29/5/2562 จ้าง 134/2562 1

25 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า

เคร่ืองเขยีนใชใ้นการฝึกอบรม  ตาม
โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารแก่
ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารและแกน
น าสุขภาพต าบลสุมเส้า

750.00              24/6/2562 ซ้ือ 61/2562 1

รวมทัง้สิ้น 591,139.54      

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


