
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เร่ือง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ าไตรมาสที่  4  (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน 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  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 
 
        
        ……………………………………… 
         (นางทวินตรา  ทรงคาศรี) 
                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

 
 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

1 1411900133347 ร้านมารวยพาณิชย์
จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้าง (สังกะสี ขนาด 12 ฟตุ ) 
เพือ่ชว่ยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพืน้ท่ี
ต าบลสุมเส้า หมู่ท่ี 2 และ หมู่ท่ี 9

        4,000.00 1/7/2563
ซ้ือ 

102/2563
1

2 0415546000968 บริษทั นิวง่วนแสงไทย 2003 จ ากดั   
จัดซ้ือวสัดุส านักงาน ใชใ้นกองคลัง (ใชใ้น
งานพสัดุ)

1,385.00           10/7/2563 ซ้ือ 109/2563 1

3 3411900153701 ร้านแอลเอน็อปุกรณ์

จ้างเหมาจัดท าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ์ บดินทร
เทพวรางกลู พร้อมโครงไม้ ขนาด 2.5*3  
เมตร

3,500.00           10/7/2563 จ้าง 167/2563 1

4 1411900030203 นายทรงพล  กองเงิน จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 4 เคร่ือง 6,945.00           16/7/2563 จ้าง 170/2563 1

5 0413548000921  หจก.ดี.ไอทีไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  กอง
การศึกษาฯ  หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-59-0008   จ านวน 1 เคร่ือง

400.00              21/7/2563 จ้าง 175/2563 1

6 3411900153701 ร้านแอลเอน็อปุกรณ์
จ้างเหมาจัดท าปา้ยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ
 พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวงฯ

3,400.00           5/8/2563 จ้าง 178/2563 1

7 0413548000921  หจก.ดี.ไอทีไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ Epson 
L110  หมายเลขครุภัณฑ์  
478-57-0004  ของส านักปลัด

400.00              5/8/2563 จ้าง 179/2563 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..3.. (เดือน ..กรกฎาคม.... พ.ศ. ...2563..... ถึง เดือน ....กันยายน..... 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

8 3 6509 00181 51 5  นายบุญญฤทธิ์  พวงโต  

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
รถบรรทุกขยะ  ทะเบยีน 83-4251 อด 
(เปล่ียนแบตเตอร่ี NS 115 (FB) จ านวน 2
 ลูก)

6,000.00           19/8/2563 จ้าง 181/2563 1

9 0413561000076 หจก.นิวโมเดิร์น 2018 
จัดซ้ือเคร่ืองตัดไฟฟา้ ใชใ้นศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวดัโพธิช์มุพฒันาราม

4,000.00           26/8/2563 ซ้ือ 129/2563 1

10 3411900756936 ร้านเพิม่พนูพาณิชย์

จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิลโครงการฯ   ตาม
โครงการศูนย์พฒันาเด็กเล็กสะอาดสดใส
ปลอดภัยจากโรคมือเท้าปาก   ปงีบประมาณ
    2563

600.00              11/9/2563 จ้าง 193/2563 1

11 0413548000921  หจก.ดี.ไอทีไซเบอร์พลัส
จัดซ้ือเคร่ืองอา่นบตัรเอนกประสงค์ Smart 
Card   จ านวน 5  เคร่ือง

3,500.00           14/9/2563 ซ้ือ 133/2563 1

12 0413548000921  หจก.ดี.ไอทีไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
Notebook กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 
416-59-0003  จ านวน 1 เคร่ือง

400.00              14/9/2563 จ้าง 194/2563 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)


