
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

1 0994000369042
สหกรณ์การเกษตรอ าเภอ
เพญ็ จ ากดั

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงใชใ้นยานพาหนะส่วนกลาง เดือน เม.ย 
65  -  ก.ย 65

     161,200.00 1/4/2565 ซ้ือ 56/2565 1

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

48,000.00        1/4/2565 จ้าง 79/2565 1

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

48,000.00        1/4/2565 จ้าง 80/2565 1

4 3 4106 00235 42 5   นายบญุไทย  ไชยค าจันทร์
จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าท่ี  ต าแหน่ง คนงานประจ า
รถขยะ   ปฏิบติังานในด้านการจัดเกบ็ขยะภายในชมุชน
ต าบลสุมเส้า ทั้ง 19 หมู่บา้น

48,000.00        1/4/2565 จ้าง 81/2565 1

5 3 4119 00752 13 2  นายไพบลูย์  ศรีวงษ์
จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าท่ี  ต าแหน่ง คนงานประจ า
รถขยะ   ปฏิบติังานในด้านการจัดเกบ็ขยะภายในชมุชน
ต าบลสุมเส้า ทั้ง 19 หมู่บา้น

48,000.00        1/4/2565 จ้าง 82/2565 1

6 5 4101 90013 39 4   นายบญุยงค์  แสงศรี     
จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบติัหน้าท่ี  ต าแหน่ง คนงานประจ า
รถขยะ   ปฏิบติังานในด้านการจัดเกบ็ขยะภายในชมุชน
ต าบลสุมเส้า ทั้ง 19 หมู่บา้น

48,000.00        1/4/2565 จ้าง 83/2565 1

7 3 4119 00766 63 0 นายสงวน  แกว้แกน่     
จ้างเหมาบริการ  เพือ่ปฏิบติัหน้าที่ในต าแหน่ง คนสวน 
ปฏิบติังานเกีย่วกบัการบ ารุงดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า
และไม้ประกบัตกแต่งบริเวณอาคารส านักงานฯ

48,000.00        1/4/2565 จ้าง 84/2565 1

8 5610800010863 นายชนะชยั  ถาวรสูตร  
จ้างเหมาผู้ชว่ยผู้ปฏิบติัการในระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ 
ปฏิบติังานออกใหบ้ริการชว่ยเหลือรับ-ส่ง ผู้ปว่ยบาดเจ็บ-
ฉกุเฉนิกอ่นถงึโรงพยาบาล

48,000.00        1/4/2565 จ้าง 85/2565 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..3.. (เดือน ..เมษายน..... พ.ศ. ...2565..... ถึง เดือน ...มิถุนายน..... 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

9 1 4199 02170 99 9   นายจีรวฒัน์  โมรา
จ้างเหมาผู้ชว่ยงานจัดเกบ็รายได้ เพือ่ชว่ยปฏิบติังานส ารวจ
ภาษท่ีีดินและส่ิงปลูกสร้าง  หรืองานอืน่ใดท่ีเกีย่วขอ้งและ
ปฏิบติังานตามท่ีผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

8,000.00           1/4/2565 จ้าง 86/2565 1

10 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า

จ้างเหมาจัดท าพานพุม่ดอกไม้สด จัดพธิ ี“วนั
พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา้จุฬาโลกมหาราช และวนัท่ี
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ “ ในวนัพธุท่ี 6 เมษายน 
2565

2,500.00           5/4/2565 จ้าง 91/2565 1

11 0415546000968
บจก.นิวง่วนแสงไทย 
2003

จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เชน่ ถา่นชาร์จ,แฟลชไดร์ฟ,นาฬิกา
แขวน เพือ่ใชใ้นส านักงานกองสวสัดิการสังคม

           3,615.00 19/4/2565 ซ้ือ 64/2565 1

12 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล ประชาสัมพนัธ ์ยินดีต้อนรับ ของ
 องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า

3,289.00           19/4/2565 จ้าง 98/2565 1

13 0413548000921 หจก.ดี.ไอท ีไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  Notebook Asus  
หมายเลขครุภัณฑ์  416-56-0035  ของกองชา่ง  
จ านวน 1  เคร่ือง

2,590.00           22/4/2565 จ้าง 99/2565 1

14 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการชา่ง  

จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
รถยนต์บรรทุก  (Suzuki carry) ทะเบยีน ผท-5191 อด  
 รหสัครุภัณฑ์เลขท่ี  001-61-0005  ของกองชา่ง  
จ านวน 1 คัน

1,150.00           22/4/2565 จ้าง 100/2565 1

15 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล ประชาสัมพนัธ ์โครงการจังหวดั
เคล่ือนท่ี ประจ าปงีบประมาณ 2565 (บ าบดัทุกข ์บ ารุง
สุข และใหบ้ริการประชาชนจังหวดัอดุรธานี )

4,480.00           2/5/2565 จ้าง 105/2565 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันที่ เลขที่

16 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จัดซ้ือถงุเคร่ืองอปุโภค บริโภค (ถงุยังชพี) เพือ่ชว่ยเหลือผู้
ประสบวาตภัย หมู่ท่ี 2 บา้นหนองนาไฮ

500.00              9/5/2565 ซ้ือ 70/2565 1

17 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์เคร่ืองเขยีน ส าหรับฝึกอบรม ตาม
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาปศุสัตว์

2,660.00           12/5/2565 ซ้ือ 72/2565 1

18 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวนั อาหารวา่ง และปา้ย
โครงการฯ  ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาปศุสัตว ์
ประจ าป ี2565

3,740.00           12/5/2565 จ้าง 107/2565 1

19 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการฯ  ตามโครงการฉดีวคัซีน
ปอ้งกนัโรคปากเท้าเปื่อย ประจ าป ี2565

1,000.00           12/5/2565 จ้าง 108/2565 1

20 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการฯ  ตามโครงการเฝ้าระวงัและ
ควบคุมไขห้วดันกเชงิรุกแบบบรูณาการ

1,000.00           12/5/2565 จ้าง 109/2565 1

21 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จ้างเหมาจัดหาอาหารวา่งพร้อมน้ าด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์  
ส าหรับรับรองการประชมุสภา สมัยสามัญสมัยท่ี 2/2565
  จ านวน  2  วนั

2,240.00           17/5/2565 จ้าง 110/2565 1

22 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ Lenovo  
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0002  ของกองชา่ง จ านวน
  1  เคร่ือง

400.00              23/5/2565 จ้าง 111/2565 1

23 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการชา่ง  
จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ  รถยนต์
 4 ประตู ทะเบยีน กฉ-4661  อด ของอบต.สุมเส้า   
รหสัครุภัณฑ์เลขท่ี  001-48-0001    จ านวน 1 คัน

1,100.00           23/5/2565 จ้าง 112/2565 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)



วันที่ เลขที่

24 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จัดซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ ตามโครงการเนื่องในโอกาสวนั
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิี 
วนัท่ี 3 มิถนุายน 2565

500.00              1/6/2565 ซ้ือ 82/2565 1

25 3411900296641 ร้านจอมเบลิท์การค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล  ตามโครงการเนื่องในโอกาสวนั
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิี 
วนัท่ี 3 มิถนุายน 2565

1,600.00           1/6/2565 จ้าง 115/2565 1

26 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์   หมายเลขครุภัณฑ์ 
 416-64-0001  ของกองคลัง จ านวน 1  เคร่ือง

400.00              13/6/2565 จ้าง 120/2565 1

27 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ขนาด  
1*3 เมตร จ านวน 2 ปา้ย ประจ าปงีบประมาณ 2565

1,200.00           13/6/2565 จ้าง 122/2565 1

28 3 4119 00294 39 8  ร้านเม พาณิชย์
จ้างเหมาจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ขนาด 2.5×1.2  เมตร
 พร้อมวสัดุอปุกรณ์ติดต้ัง จ านวน 1 ปา้ย  ตามโครงการ
จัดเกบ็ภาษนีอกสถานท่ี

1,000.00           14/6/2565 จ้าง 124/2565 1

29 0994000400381 สหกรณ์โคนมขอนแกน่ จ ากดั
จัดซ้ืออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง 200 ซีซี ใหก้บัศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในเขต อบต.สุมเส้า จ านวน  8 ศูนย์ จ านวน
 15,563 กล่อง (ก.ค - ต.ค 65)

121,702.66      30/6/2565 ซ้ือ 95/2565 1

30 0994000400381 สหกรณ์โคนมขอนแกน่ จ ากดั
จัดซ้ืออาหารเสริมนม ชนิดกล่อง 200 ซีซี ใหก้บันักเรียน 
สพฐ.ในเขต อบต.สุมเส้า จ านวน  7 โรงเรียน จ านวน 
74,646 กล่อง (ก.ค - ต.ค 65)

583,731.00      30/6/2565 ซ้ือ 96/2565 1

รวมทัง้สิ้น 1,084,397.66   

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/เลข
ประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 


