
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

1 1 4119 01315 85 6 ร้านแพม & แพม การค้า
จ้างเหมาจัดท้าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อมน ้าด่ืม 
ส้าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมาฉดีวคัซีนและประชาชนท่ีเขา้รับการ
ฉดีวคัซีน เพือ่ปอ้งกนัโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019

4,000.00           4/1/2565 จ้าง 42/2565 1

2 1 4119 01315 85 6 ร้านแพม & แพม การค้า
จ้างเหมาจัดหาอาหารวา่งพร้อมน ้าด่ืม ส้าหรับรับรองการ
ประชมุสภา สมัยสามัญสมัยท่ี 1/2565  วนัท่ี 6  
มกราคม 2565   ของ อบต.สุมเส้าตาม

           875.00 4/1/2565 จ้าง 43/2565 1

3 1 4119 01315 85 6 ร้านแพม & แพม การค้า
จ้างเหมาจัดท้าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธก์ารประชมุสภา 
สมัยสามัญสมัยท่ี 1/2565  วนัท่ี 6  มกราคม 2565   
ของ อบต.สุมเส้า

720.00              4/1/2565 จ้าง 44/2565 1

4 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการชา่ง  
จ้างเหมาซ่อมแซมบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ  รถยนต์
ส่วนกลาง  ทะเบยีน กย-4474 อด ของอบต.สุมเส้า   
รหสัครุภัณฑ์เลขท่ี  001-57-0004  จ้านวน 1 คัน

2,550.00           10/1/2565 จ้าง 45/2565 1

5 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปริ นเตอร์  ย่ีหอ้ Epson 
หมายเลขครุภัณฑ์ 478-57-0006 และ 
478-61-0002  ของกองชา่ง จ้านวน  2  เคร่ือง

800.00              12/1/2565 จ้าง 47/2565 1

6 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการชา่ง  

จ้างเหมาซ่อมแซมบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
รถยนต์บรรทกุ 6 ล้อ ทะเบยีน 40-0232  อด ของอบต.
สุมเส้า   รหสัครุภัณฑ์เลขท่ี  001-50-0002    จ้านวน
 1 คัน

3,600.00           1/2/2565 จ้าง 52/2565 1

7 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการชา่ง  
จ้างเหมาซ่อมแซมบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ  รถยนต์
กูช้พี กูภั้ย ทะเบยีน นข-3635  อด ของอบต.สุมเส้า   
รหสัครุภัณฑ์เลขท่ี  001-52-0003    จ้านวน 1 คัน

2,250.00           1/2/2565 จ้าง 53/2565 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..2.. (เดือน ..มกราคม..... พ.ศ. ...2565..... ถึง เดือน ....มีนาคม..... พ.ศ. ..2565......)

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

8 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จ้างเหมาจัดท้าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อมน ้าด่ืม 
ส้าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมาฉดีวคัซีนและประชาชนท่ีเขา้รับการ
ฉดีวคัซีน เพือ่ปอ้งกนัโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019

4,000.00           1/2/2565 จ้าง 55/2565 1

9 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส

จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปริ นเตอร์  หมายเลขครุภัณฑ์  
478-63-0004 และเคร่ืองคอมพวิเตอร์   หมายเลข
ครุภัณฑ์  416-59-0006   ของส้านักปลัด จ้านวน 2  
เคร่ือง

2,590.00           1/2/2565 จ้าง 54/2565 1

10 0415546000968 บจก.นิวง่วนแสงไทย 2003
จัดซื อวสัดุงานบา้น งานครัว ใชใ้นส้านักงานของ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลสุมเส้า จ้านวน 8 รายการ

3,160.00           15/2/2565 ซื อ 40/2565 1

11 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จ้างเหมาจัดหาอาหารวา่งพร้อมน ้าด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์  
ส้าหรับรับรองการประชมุสภา สมัยสามัญสมัยท่ี 1/2565
  (ครั งท่ี 1 และ ครั งท่ี 2)    ของ อบต.สุมเส้า

1,750.00           24/2/2565 จ้าง 62/2565 1

12 1 4119 01315 85 6 ร้านแพม & แพม การค้า

จัดซื อวสัดุอปุกรณ์เบด็เตล็ด (เคร่ืองเขยีน) ตามโครงการ 
อบต.เคล่ือนที่พบประชาชน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565 ระหวา่งวนัท่ี   15 มีนาคม  2565  ถงึ 23 
มีนาคม  2565

3,000.00           10/3/2565 ซื อ 47/2565 1

13 1 4119 01315 85 6 ร้านแพม & แพม การค้า
จ้างเหมาจัดท้าปา้ยโครงการฯและแผ่นพบัการดูแลสุขภาพ 
ตามโครงการเย่ียมบา้นผู้ปว่ยยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
ประจ้าปงีบประมาณ 2565

3,000.00           10/3/2565 จ้าง 65/2565 1

14 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์   หมายเลขครุภัณฑ์ 
 416-59-0012  ของกองคลัง จ้านวน 1  เคร่ือง

400.00              14/3/2565 จ้าง 69/2565 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

15 0415546000968 บจก.นิวง่วนแสงไทย 2003
จัดซื อวสัดุงานบา้น งานครัว ใชใ้นส้านักงานของ องค์การ
บริหารส่วนต้าบลสุมเส้า  จ้านวน 2  รายการ

1,455.00           29/3/2565 ซื อ 52/2565 1

16 0415546000968 บจก.นิวง่วนแสงไทย 2003
จัดซื อวสัดุส้านักงานใชใ้นงานของส้านักปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต้าบลสุมเส้า  จ้านวน  6 รายการ

4,238.00           29/3/2565 ซื อ 55/2565 1

17 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  Notebook Asus  
หมายเลขครุภัณฑ์  416-56-0036  ของกองคลัง 
จ้านวน 1  เคร่ือง

400.00              29/3/2565 จ้าง 73/2565 1

รวมทัง้สิ้น 34,788.00        

(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื อจัดจ้างนั น โดยให้ระบุเป็นเลขอา้งองิ ดังนี  

หมายเหตุ  :  เงื่อนไขการบันทกึข้อมูล
(1) ระบุล้าดับทีเ่รียงตามล้าดับวนัทีท่ีม่กีารจัดซื อจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ้าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพสัดุทีจ่ัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง เช่น ซื อวสัดุส้านักงาน ซื อน ้ามนัเชื อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ้านวนเงินรวมทีม่กีารจัดซื อจัดจ้างในแต่ละครั ง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมหีลายรายการให้รวมจ้านวนเงินทีจ่ัดซื อจัดจ้างทุกรายการ 
(6) ระบุวนัที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

   

 

 

 

 

 


