
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

1 3 4119 00294 39 8  ร้านเม พาณิชย์
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล  ตามโครงการส่งเสริมทันต
สุขภาพแกเ่ด็กปฐมวนัในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ต าบลสุมเส้า 
ปงีบประมาณ 2565 (เงินกองทนุฯ)

720.00         1/7/2565 จ้าง 130/2565 1

2 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  เคร่ืองปร้ินเตอร์  
 ของกองสวสัดิการฯ  และกองการศึกษา  จ านวน  2  
เคร่ือง

1,000.00      6/7/2565 จ้าง 131/2565 1

3 3 4119 00294 39 8  ร้านเม พาณิชย์
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล ตามโครงการ “ส่งเสริมและท านุ
บ ารุงพระพทุธศาสนา” เขา้วดั ท าบญุ ฟงัธรรมเทศนา 
เจริญจิตภาวนา ถวายสังฆทาน

4,350.00      8/7/2565 จ้าง 132/2565 1

4 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ืองปร้ินเตอร์) 
 หมายเลขครุภัณฑ์ 478-57-0006  ของกองชา่ง 
จ านวน  1  เคร่ือง

1,300.00      25/7/2565 จ้าง 138/2565 1

5 3 4119 00294 39 8  ร้านเม พาณิชย์
จ้างเหมาจัดท าปา้ยไวนิล ตามโครงการท าความสะอาดคร้ัง
ใหญ่ Big Cleaning Day ประจ าปงีบประมาณ 2565  
วนัท่ี 27 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565

600.00         26/7/2565 จ้าง 140/2565 1

6 1 4199 00595 39 9  นางสาวพชิานันท์  ชาวประชา   

จ้างเหมาบริการ ธรุการสภา  เพือ่ปฏิบติังานด้านสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า งานธรุการรับส่งหนังสือ
ในกจิการสภา งานเกีย่วกบัระเบยีบขอ้บงัคับกจิการสภา 
การประชมุสภา อบต.ฯ  และปฏิบติังานอืน่ท่ีเกีย่วขอ้งหรือ
ตามท่ีผู้บงัคับบญัชามอบหมาย

16,000.00    1/8/2565 จ้าง 141/2565 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..4.. (เดือน ..กรกฎาคม..... พ.ศ. ...2565..... ถึง เดือน ...กันยายน..... พ.ศ. ..2565......)

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 00396 79 4 นายชมุพล  พงัคลี
จ้างเหมาพน่หมอกควนั ตามโครงการรณรงค์พน่หมอกควนั
ก าจัดยุงลาย ปลอดภัยจากไขเ้ลือดออก ปงีบประมาณ 
2565  โซนท่ี  1 (เขตรับผิดชอบ รพสต.สุมเส้า)

18,620.00    5/8/2565 จ้าง 145/2565 1

8 3 4101 00852 49 2 นายประสิทธิ์  โคตรสีทา
จ้างเหมาพน่หมอกควนั ตามโครงการรณรงค์พน่หมอกควนั
ก าจัดยุงลาย ปลอดภัยจากไขเ้ลือดออก ปงีบประมาณ 
2565  โซนท่ี  2  (เขตรับผิดชอบ รพสต.หนองแสนตอ)

7,924.00      5/8/2565 จ้าง 146/2565 1

9 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ (เคร่ืองปร้ินเตอร์) 
 หมายเลขครุภัณฑ์ 478-58-0005     ของกอง
สาธารณสุขจ านวน  1  เคร่ือง

600.00         9/8/2565 จ้าง 148/2565 1

10 1 4119 01315 85 6 ร้านแพม & แพม การค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการฯ ตามโครงการรณรงค์ต าบล
สุมเส้าร่วมใจ สวมหน้ากากอนามัย ใชส้เปรย์แอลกอฮอล์
ปอ้งกหนัโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา  2019

         600.00 1/9/2565 จ้าง160/2565 1

11 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ รหสั 
465-53-0001  จ านวน 1 เคร่ือง

3,000.00      5/9/2565 จ้าง 162/2565 1

12 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ กองการศึกษา รหสั 
478-63-0014  จ านวน 1 เคร่ือง

800.00         5/9/2565 จ้าง 163/2565 1

13 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนองบวับาน  จ านวน 1 เคร่ือง

2,190.00      12/9/2565 จ้าง 167/2565 1

14 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์  Notebook Asus  
หมายเลขครุภัณฑ์  416-56-0036  ของกองคลัง 
จ านวน 1  เคร่ือง

400.00         14/9/2565 จ้าง 170/2565 1

15 1411900086951 ร้านอนัมิวการค้า
จ้างเหมาจัดท าปา้ยโครงการฯ ตามโครงการเฝ้าระวงั
ปอ้งกนัและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชว่ง
การแพร่ระบาดสายพนัธุโ์อมิครอน BA.4/BA.5

620.00         23/9/2565 จ้าง 173/2565 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

16 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส
จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ เชน่ คีย์บอร์ด เมาส์ เพือ่ใชใ้น
ส านักงานส านักปลัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
จ านวน 2 รายการ

       600.00 23/8/2565 ซ้ือ 122/2565 1

รวมทัง้สิ้น 59,324.00    

(3) ระบุชือ่ผู้ประกอบการ

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอา้งองิ ดังนี้ 

หมายเหตุ  :  เงื่อนไขการบันทกึข้อมูล
(1) ระบุล าดับทีเ่รียงตามล าดับวนัทีท่ีม่กีารจัดซ้ือจัดจ้าง
(2) ระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ

(4) ระบุรายการพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวสัดุส านักงาน ซ้ือน้ ามนัเชือ้เพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
(5) ระบุจ านวนเงินรวมทีม่กีารจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง กรณีทีใ่บเสร็จรับเงินมหีลายรายการให้รวมจ านวนเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างทุกรายการ 
(6) ระบุวนัที่/เลขทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 

 

 

 

 


