ประกาศ องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)
--------------------------------------------------------------ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

………………………………………
(นางทวินตรา ทรงคาศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผูช้ นะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผูไ้ ด้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจาไตรมาสที่ ..1.. (เดือน ..ตุลาคม..... พ.ศ. ...2563..... ถึง เดือน ....ธันวาคม..... พ.ศ. ..2563......)
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า อาเถอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี/
(1)
เลขประจาตัวประชาชน
(2)
1

0994000369042

ชื่อผูป้ ระกอบการ
(3)

รายการพัสดุทจี่ ดั ซือ้ จัดจ้าง
(4)

จานวนเงินรวม
ทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง
(5)

สหกรณ์การเกษตรอาเภอเพ็ญ จากัด

ค่าน้ามันเชื้อเพลิงใช้ในยานพาหนะ
ส่วนกลาง เดือน ต.ค 63 - มี.ค 64

91,149.92

เอกสารอ้างอิง (6)
วันที่

161,200.00 1/10/2563

เลขที่

เหตุผลสนับสนุน
(7)

ซื้อ 1/2564

1

1/10/2563

ซื้อ 2/2564

1

2

0994000369191

สหกรณ์โคนมอุดรธานี

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง
200 ซีซี ให้ ศพด. ทั้ง 8 ศูนย์ ของ อบต.
สุมเส้า เดือน ต.ค - พ.ย 63 (47วัน)

3

0994000369191

สหกรณ์โคนมอุดรธานี

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง 200
ซีซี สาหรับ โรงเรียน ทั้ง 7 แห่ง ของ อบต.
สุมเส้า เดือน ต.ค - พ.ย 63 (47วัน)

327,110.60

1/10/2563

ซื้อ 3/2564

1

นายคาดี บุตรวงษ์

จ้างเหมาบริการ พนักงานดูแลระบบ
ประปาและเก็บเงินค่าธรรมเนียมน้าประปา
หมู่บา้ น หมู่ 10,12 บ้านสุมเส้า

48,000.00

1/10/2563

จ้าง 1/2564

1

นายสุบนิ ตะวงศ์

จ้างเหมาบริการ พนักงานดูแลระบบ
ประปาและเก็บเงินค่าธรรมเนียมน้าประปา
หมู่บา้ น หมู่ 1,19 บ้านสุมเส้า

48,000.00

1/10/2563

จ้าง 2/2564

1

นายบุญไทย ไชยคาจันทร์

จ้างเหมาบริการเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่ ตาแหน่ง
คนงานประจารถขยะ ปฏิบตั งิ านในด้าน
การจัดเก็บขยะภายในชุมชนตาบลสุมเส้า ทั้ง
19 หมู่บา้ น

48,000.00

1/10/2563

จ้าง 3/2564

1

4

5

6

3 4119 00837 13 8

3 4119 00276 64 1

3 4106 00235 42 5

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี/
(1)
เลขประจาตัวประชาชน
(2)

ชื่อผูป้ ระกอบการ
(3)

1/10/2563

จ้าง 4/2564

1

48,000.00

1/10/2563

จ้าง 5/2564

1

นายบุญยงค์ แสงศรี

จ้างเหมาบริการ พนักงานเก็บเงินค่าธรรม
เนียทขยะ ทาหน้าที่ในการเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จานวน 7
หมู่บา้ น ( หมู่ที่ 6,7,10,12,13,18,19)

48,000.00

1/10/2563

จ้าง 6/2564

1

ร้านเพิม่ พูนพาณิชย์

จ้างเหมาจัดทาพวงมาลาดอกไม้สด ใช้ใน
พิธนี ้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใน
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563

2,500.00

9/10/2563

จ้าง 8/2564

1

ร้านเพิม่ พูนพาณิชย์

จ้างเหมาจัดทาพวงมาลาดอกไม้สด ใช้ใน
พิธนี ้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
(วันปิยมหาราช)

2,500.00 20/10/2563 จ้าง 9/2564

1

ร้านเพิม่ พูนพาณิชย์

จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลร่วมแสดงพลัง
ปกป้องสถาบัน พระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อ
สถาบันพระมหากัตริย์ ณ ลานหน้าที่วา่ การ
อาเภอเพ็ญ ตามที่นโยบายของรัฐบาล

1,500.00 20/10/2563 จ้าง 10/2564

1

3 4119 00766 63 0 นายสงวน แก้วแก่น

11

12

3411900756936

3411900756936

3411900756936

เหตุผลสนับสนุน
(7)

48,000.00

8

10

เอกสารอ้างอิง (6)
เลขที่

3 4119 00752 13 2

5 4101 90013 39 4

จานวนเงินรวม
ทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง
(5)

วันที่

7

9

รายการพัสดุทจี่ ดั ซือ้ จัดจ้าง
(4)

นายไพบูลย์ ศรีวงษ์

จ้างเหมาบริการเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่ ตาแหน่ง
คนงานประจารถขยะ ปฏิบตั งิ านในด้าน
การจัดเก็บขยะภายในชุมชนตาบลสุมเส้า ทั้ง
19 หมู่บา้ น
จ้างเหมาบริการ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่ใน
ตาแหน่ง คนสวน ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการ
บารุงดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและไม้
ประกับตกแต่งบริเวณอาคารสานักงานฯ

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี/
(1)
เลขประจาตัวประชาชน
(2)
13

14

15

16

17

18

19

3411900296641

3411900296641

3 6509 00181 51 5

3 4101 01904 69 1

3 4101 01904 69 1

0994000369191

0994000369191

ชื่อผูป้ ระกอบการ
(3)

รายการพัสดุทจี่ ดั ซือ้ จัดจ้าง
(4)

จานวนเงินรวม
ทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง
(5)

เอกสารอ้างอิง (6)
วันที่

เลขที่

ซื้อ 5/2564

เหตุผลสนับสนุน
(7)

ร้านจอมเบิลท์การค้า

จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ (เครื่องเขียน) ตาม
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2,000.00

4/11/2563

ร้านจอมเบิลท์การค้า

จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลโครงการฯ และ
แผ่นพับ ตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้ปว่ ย
ยากไร้ คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
ประจาปีงบประมาณ 2564

3,000.00

4/11/2563 จ้าง 12/2564

1

นายบุญญฤทธิ์ พวงโต

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รถยนต์กชู้ พี กูภ้ ัย ทะเบียน นข-3635
อด ของอบต.สุมเส้า

3,000.00 12/11/2563 จ้าง 14/2564

1

อูย่ ่านางการช่าง

จ้างเหมาซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะ รถยนต์กชู้ พี กูภ้ ัย ทะเบียน
นข-3635 อด ของอบต.สุมเส้า

4,950.00 13/11/2563 จ้าง 15/2564

1

อูย่ ่านางการช่าง

จ้างเหมาซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุก (Suzuki
carry) ทะเบียน ผท-5191 อดของอบต.สุม
เส้า จานวน 1 คัน

3,600.00 25/11/2563 จ้าง 16/2564

1

สหกรณ์โคนมอุดรธานี

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง
200 ซีซี ให้ ศพด. ทั้ง 8 ศูนย์ ของ อบต.
สุมเส้า เดือน ธ.ค 63 - 11 พ.ค 64
(119วัน)

230,783.84

1/12/2563

ซื้อ 10/2564

1

สหกรณ์โคนมอุดรธานี

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง 200
ซีซี สาหรับ โรงเรียน ทั้ง 7 แห่ง ของ อบต.
สุมเส้า เดือน ธ.ค 63 - 11 พ.ค 64
(119วัน)

816,118.66

1/12/2563

ซื้อ 11/2564

1

1

ลาดับที่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี/
(1)
เลขประจาตัวประชาชน
(2)

20

21

3411900296641

3411900296641

22 0415546000968

23

3411900296641

24

3 4101 01904 69 1

25

3411900296641

ชื่อผูป้ ระกอบการ
(3)

รายการพัสดุทจี่ ดั ซือ้ จัดจ้าง
(4)

จานวนเงินรวม
ทีจ่ ดั ซือ้ จัดจ้าง
(5)

เอกสารอ้างอิง (6)
วันที่

เลขที่

เหตุผลสนับสนุน
(7)

ร้านจอมเบิลท์การค้า

จ้างเหมาจัดทาพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องใน
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

3,000.00

3/12/2563 จ้าง 20/2564

1

ร้านจอมเบิลท์การค้า

จ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลเพือ่ ประชาสัมพันธ์
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี จานวน 3 ป้าย

3,750.00 17/12/2563 จ้าง 23/2564

1

บริษัท นิวง่วนแสงไทย 2003 จากัด

จัดซื้อวัสดุสานักงาน ใช้ในกองช่าง จานวน
5 รายการ

2,766.00 22/12/2563 ซื้อ 14/2564

1

ร้านจอมเบิลท์การค้า

จัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง (กระเบื้องมุงหลังคา)
ให้กบั ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านแพงศรี)
จานวน 30 แผ่น

2,100.00 22/12/2563 ซื้อ 15/2564

1

1,000.00 22/12/2563 จ้าง 25/2564

1

4,000.00 22/12/2563 จ้าง 26/2564

1

อูย่ ่านางการช่าง

ร้านจอมเบิลท์การค้า

จ้างเหมาซ่อมแซมบารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะรถยนต์กชู้ พี กูภ้ ัยทะเบียน นข3635 อด (เช็ค-ซ่อมน้ามันรั่วซึมในราง
คอมมอนเรลแรงดังสูง)
จ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวันและอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดืม่ ประชุมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า สมัยสามัญ
สมัยที่ 4/2563 จานวน 2 วัน
รวมทัง้ สิ้ น

1,792,829.02

