
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

1 0994000369042 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเพญ็ จ ากดั     
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงใชใ้นยานพาหนะส่วนกลาง 
เดือน ต.ค 64 - มี.ค 65

     161,200.00 1/10/2564 ซ้ือ 1/2565 1

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

48,000.00        1/10/2564 จ้าง 1/2565 1

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

48,000.00        1/10/2564 จ้าง 2/2565 1

4 3 4106 00235 42 5   นายบญุไทย  ไชยค าจันทร์

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าท่ี  ต าแหน่ง 
คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบติังานในด้านการ
จัดเกบ็ขยะภายในชมุชนต าบลสุมเส้า ท้ัง 19 
หมู่บา้น

48,000.00        1/10/2564 จ้าง  3/2565 1

5 3 4119 00752 13 2  นายไพบลูย์  ศรีวงษ์

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าท่ี  ต าแหน่ง 
คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบติังานในด้านการ
จัดเกบ็ขยะภายในชมุชนต าบลสุมเส้า ท้ัง 19 
หมู่บา้น

48,000.00        1/10/2564 จ้าง 4/2565 1

6 5 4101 90013 39 4   นายบญุยงค์  แสงศรี     

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าท่ี  ต าแหน่ง 
คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบติังานในด้านการ
จัดเกบ็ขยะภายในชมุชนต าบลสุมเส้า ท้ัง 19 
หมู่บา้น

48,000.00        1/10/2564 จ้าง 5/2565 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดือน ..ตุลาคม..... พ.ศ. ...2564..... ถึง เดือน ....ธนัวาคม..... พ.ศ. ..2564......)

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

7 3 4119 00766 63 0 นายสงวน  แกว้แกน่     

จ้างเหมาบริการ  เพือ่ปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่ง 
คนสวน ปฏิบติังานเกีย่วกบัการบ ารุงดูแลรักษา
ต้นไม้ สนามหญ้าและไม้ประกบัตกแต่งบริเวณ
อาคารส านักงานฯ

48,000.00        1/10/2564 จ้าง 6/2565 1

8 5610800010863 นายชนะชยั  ถาวรสูตร  
จ้างเหมาผู้ชว่ยผู้ปฏิบติัการในระบบการแพทย์
ฉกุเฉนิ ปฏิบติังานออกใหบ้ริการชว่ยเหลือรับ-ส่ง
 ผู้ปว่ยบาดเจ็บ-ฉกุเฉนิกอ่นถงึโรงพยาบาล

48,000.00        1/10/2564 จ้าง 7/2565 1

9 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จัดซ้ือจัดซ้ือเคร่ืองทองน้อย และลวด ในการจัด
กจิกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศรฯ

1,500.00           12/10/2564 ซ้ือ 2/2565 1

10 0105542091554 บจก.แมร่ี แอน แดร่ีโปรดักส์

จัดซ้ืออาหารเสริม น UHT ชนิดกล่อง 200CC 
ใหก้บัศูนย์พฒันาเด็กเล็กกอ่นวยัเรียนในเขต 
อบต.สุมเส้า จ านวน 8 ศูนย์  วนัท่ี 1 พ.ย - 31 
ธ.ค 64

70,943.04        1/11/2564 ซ้ือ 3/2565 1

11 0105542091554 บจก.แมร่ี แอน แดร่ีโปรดักส์
จัดซ้ืออาหารเสริมนม UHT ชนิดกล่อง 200cc 
ใหแ้กน่ักเรียน สพฐ.ในเขต อบต.สุมเส้า จ านวน 
7 โรงเรียน วนัท่ี 1 พ.ย - 31 ธ.ค 64

287,385.00      1/11/2564 ซ้ือ 4/2565 1

12 0413564003416 หจก.เค.อ.ีเอส.อเิล็กชั่น
จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์เพือ่ใชใ้นการเลือกต้ังสมาชกิ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

4,000.00           9/11/2564 ซ้ือ 11/2565 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

วันที่ เลขที่

13 1 4119 01315 85 6 ร้านแพม & แพม การค้า

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อม
น้ าด่ืม ส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมาฉดีวคัซีนและ
ประชาชนที่เขา้รับการฉดีวคัซีน (100 คน) รพ.
สต.หนองแสนตอ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 
 ของ อบต.สุมเส้า

4,000.00           15/11/2564 จ้าง 20/2565 1

14 3 4119 00294 39 8  ร้านเม พาณิชย์

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อม
น้ าด่ืม ส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมาฉดีวคัซีนและ
ประชาชนที่เขา้รับการฉดีวคัซีนอ(100 คน)รพ.
สต.หนองแสนตอ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564

4,750.00           18/11/2564 จ้าง 22/2565 1

15 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส

จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์   หมายเลข
ครุภัณฑ์  478-63-00003 และ 
478-63-0004  ของส านักปลัด จ านวน 2  
เคร่ือง

1,200.00           19/11/2564 จ้าง 24/2565 1

16 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อม
น้ าด่ืม ส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมาฉดีวคัซีนและ
ประชาชนที่เขา้รับการฉดีวคัซีนอ(100 คน) รพ.
สต.หนองแสนตอ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2564

4,750.00           22/11/2564 จ้าง 25/2565 1

17 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อม
น้ าด่ืม ส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีมาฉดีวคัซีนและ
ประชาชนที่เขา้รับการฉดีวคัซีน (100 คน) (ฉดี
วคัซีนสูตรไขว ้3 สูตร )  รพ.สต.สุมเส้า วนัท่ี 26 
 พฤศจิกายน 2564

4,750.00           24/11/2564 จ้าง 29/2565 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันที่ เลขที่

18 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการชา่ง  

จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะ  รถยนต์บรรทุก  (Suzuki carry) 
ทะเบยีน ผท-5191 อดของอบต.สุมเส้า   รหสั
ครุภัณฑ์เลขที่  001-61-0005  ของกองชา่ง 
 จ านวน 1 คัน

1,150.00           2/12/2564 จ้าง 31/2565 1

19 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์   
หมายเลขครุภัณฑ์  416-63-0011  ของกอง
ชา่ง จ านวน 1  เคร่ือง

400.00              2/12/2564 จ้าง 32/2565 1

20 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าพานพุม่ดอกไม้สด การจัดกจิกรรม
เนื่องในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาติ 
และวนัพอ่แหง่ชาติ 5 ธนัวาคม 2564  ของ 
อบต.สุมเส้า

2,500.00           3/12/2564 จ้าง 33/2565 1

21 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์    ของกอง
การศึกษา จ านวน 1  เคร่ือง

800.00              13/12/2564 จ้าง 36/2565 1

22 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ตลับหมึก และน้ าหมึก ใช้
ในงานของส านักปลัด

3,720.00           17/12/2564 ซ้ือ 24/2565 1

23 0415546000968 บริษัท นวิง่วนแสงไทย 2003 จ ากัด   
จัดซ้ือวสัดุงานบา้น งานครัว ใชใ้นส านักงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จ านวน 13 
รายการ

3,706.00           21/12/2564 ซ้ือ 30/2565 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

24 1 4119 01315 85 6 ร้านแพม & แพม การค้า

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อม
น้ าด่ืม ส าหรับเจ้าหน้าทีท่ีม่าฉดีวคัซีนและ
ประชาชนทีเ่ขา้รับการฉดีวคัซีน  (ฉดีวคัซีนสูตร
ไขว ้4 สูตร )   รพ.สต.หนองแสนตอ วนัที ่ 29 
ธนัวาคม 256

4,000.00           28/12/2564 จ้าง 41/2565 1

25 3411900296641 ร้านจอมเบลิทก์ารค้า

จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวนั อาหารวา่งพร้อม
น้ าด่ืม ส าหรับเจ้าหน้าทีท่ีม่าฉดีวคัซีนและ
ประชาชนทีเ่ขา้รับการฉดีวคัซีน  (เขม็ที ่1)   รพ.
สต.หนองแสนตอ วนัที ่3 ธนัวาคม 2564

4,000.00           2/12/26564 จ้าง 30/2565 1

รวมทัง้สิ้น 900,754.04      

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


