
   

 

 



วันที่ เลขที่

1 0994000369042 สหกรณ์การเกษตรอ าเภอเพญ็ จ ากดั     
ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงใช้ในยานพาหนะ
ส่วนกลาง เดือน ต.ค 65 - ม.ีค 66

     161,200.00 3/10/2565 ซ้ือ 1/2566 1

2 3 4119 00837 13 8 นายค าดี  บุตรวงษ์
จ้างเหมาบริการ  พนักงานดูแลระบบ
ประปาและเกบ็เงินค่าธรรมเนียมน้ าประปา
หมูบ่้าน หมู ่10,12 บ้านสุมเส้า

48,000.00      3/10/2565 จ้าง 1/2566 1

3 3 4106 00235 42 5   นายบุญไทย  ไชยค าจันทร์

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบัติหน้าที ่ ต าแหน่ง
 คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบัติงานในด้าน
การจัดเกบ็ขยะภายในชุมชนต าบลสุมเส้า 
ทัง้ 19 หมูบ่้าน

48,000.00      3/10/2565 จ้าง  3/2566 1

4 3 4119 00752 13 2  นายไพบูลย์  ศรีวงษ์

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบัติหน้าที ่ ต าแหน่ง
 คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบัติงานในด้าน
การจัดเกบ็ขยะภายในชุมชนต าบลสุมเส้า 
ทัง้ 19 หมูบ่้าน

48,000.00      3/10/2565 จ้าง 4/2566 1

5 5 4101 90013 39 4   นายบุญยงค์  แสงศรี     

จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบัติหน้าที ่ ต าแหน่ง
 คนงานประจ ารถขยะ   ปฏิบัติงานในด้าน
การจัดเกบ็ขยะภายในชุมชนต าบลสุมเส้า 
ทัง้ 19 หมูบ่้าน

48,000.00      3/10/2565 จ้าง 5/2566 1

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผู้ได้รับการคัดเลอืก และสาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื
ประจ าไตรมาสที ่..1.. (เดือน ..ตุลาคม..... พ.ศ. ...2565..... ถึง เดือน ....ธนัวาคม..... 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

6 3 4119 00766 63 0 นายสงวน  แกว้แกน่     

จ้างเหมาบริการ  เพือ่ปฏิบัติหน้าทีใ่น
ต าแหน่ง คนสวน ปฏิบัติงานเกีย่วกบัการ
บ ารุงดูแลรักษาต้นไม ้สนามหญ้าและไม้
ประกบัตกแต่งบริเวณอาคารส านักงานฯ

48,000.00      3/10/2565 จ้าง 6/2566 1

7 5610800010863 นายชนะชัย  ถาวรสูตร  

จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ปฏิบัติการในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ปฏิบัติงานออกให้บริการ
ช่วยเหลือรับ-ส่ง ผู้ป่วยบาดเจ็บ-ฉุกเฉิน
กอ่นถึงโรงพยาบาล

48,000.00      3/10/2565 จ้าง 7/2566 1

8 1411900086951 ร้านอนัมวิการค้า

จ้างเหมาจัดท าพวงมาลาดอกไมส้ด  เพือ่ใช้
พธินี้อมร าลึกในพระมหากรุณาธคุิณ เนื่อง
ในวนัคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร 13 ตุลาคม 2565

2,500.00        18/10/2565 จ้าง 9/2566 1

9 1411900086951 ร้านอนัมวิการค้า
จ้างเหมาจัดท าพวงมาลาดอกไม ้ เนื่องใน
วนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   23  ตุลาคม 2565

2,500.00        20/10/2565 จ้าง 11/2566 1

10 3 4119 00513 49 9  นางสาวพฒันาพร  วงษป์ัน

จัจ้างเหมาปรับปรุงพืน้ที ่เพือ่จัดท าเป็น
ลานจอดรถชั่วคราว ณ วดัป่ารวมธรรม 
บ้านห้วยวงัโตน หมูท่ี ่15 ต าบลสุมเส้า   
อ าเพญ็ จังหวดัอดุรธานี

5,000.00        26/10/2565 จ้าง 12/2566 1

11 3 4119 00276 64 1  นายสุบิน  ตะวงศ์
จ้างเหมาบริการ  พนักงานดูแลระบบ
ประปาและเกบ็เงินค่าธรรมเนียมน้ าประปา
หมูบ่้าน หมู ่1,19 บ้านสุมเส้า

48,000.00      30/10/2565 จ้าง 2/2566 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

12 0994000400381 สหกรณ์โคนมขอนแกน่ จ ากดั
จัดซ้ืออาหารเสริม นม ยูเอชที ชนิดกล่อง 
200 ซีซี ให้กบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กกอ่นวยั
เรียน จ านวน 8 ศูนย์

      66,344.88 1/11/2565 ซ้ือ 3/2566 1

13 0994000400381 สหกรณ์โคนมขอนแกน่ จ ากดั

จัดซ้ืออาหารเสริม นมสด ยูเอชที ชนิด
กล่อง 200 ซีซี ให้แกน่ักเรียน สพฐ.ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า จ านวน 7
 โรงเรียน

     272,276.76 1/11/2565 ซ้ือ 4/2566 1

14 0413548000921 หจก.ดี.ไอที ไซเบอร์พลัส

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 
(เคร่ืองปร้ินเตอร์ Epson L3110)  ของ
กองการศึกษา จ านวน  1  เคร่ือง  รหัส 
478-63-0006

400.00           18/11/2565 จ้าง 19/2566 1

15 3 4309 00519 06 2  นายคมศักด์ิ  ศรีสงคราม

จ้างเหมารถตู้เพือ่ใช้ในการเดินทางไป
ราชการ  เข้าอบรมในหัวข้อ “การพฒันา
ศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมอืงตาม
หลักการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นไทย” โ

25,000.00      21/11/2565 จ้าง 20/2566 1

16 1411900086951 ร้านอนัมวิการค้า

จัดซ้ือวสัดุอปุกร์ส าหรับจัดนิทรรศการวนั
เอดส์โลก วนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
จ านวน 3 รายการ

        2,880.00 29/11/2565 ซ้ือ 12/2566 1

17 3411900296641 ร้านจอมเบิลท์การค้า
จ้างเหมาจัดท าตรายางชื่อต าแหน่งบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า

3,400.00        29/11/2565 จ้าง 22/2566 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

18 3411900296641 ร้านจอมเบิลท์การค้า
จ้างเหมาจัดท าป้ายกจิกรรมรณรงค์การ
จัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจ าปี
งบประมาณ 2566

1,420.00        29/11/2565 จ้าง 23/2566 1

19 1411900086951 ร้านอนัมวิการค้า จ้างเหมาจัดท าป้ายนิทรรศการวนัเอดส์โลก 2,120.00        29/11/2565 จ้าง 24/2566 1

20 1411900086951 ร้านอนัมวิการค้า

จ้างเหมาจัดท าพานพุม่ดอกไมส้ด เนื่องใน
วนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหา
ภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
วนัชาติ และวนัพอ่แห่งชาติ 5 ธนัวาคม 
2565    1  ชุด

1,500.00        1/12/2565 จ้าง 25/2566 1

21 3 4119 00294 39 8  ร้านเม พาณิชย์

จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลตามโครงการฉีด
วคัซีนป้องกนัโรคปากและเท้าเปือ่ย 
ประจ าปีงบประมาณ   2566   ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า

1,000.00        16/12/2565 จ้าง 41/2566 1

22 3 4119 00294 39 8  ร้านเม พาณิชย์
จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลตามโครงการเฝ้า
ระวงัและควบคุมโรคไข้หวดันกเชิงรุกแบบ
บุรณาการ ประจ าปีงบประมาณ   2566

1,000.00        16/12/2565 จ้าง 42/2566 1

23 3 4119 00294 39 8  ร้านเม พาณิชย์

จ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพนัธ ์
การแจ้งเบาะแสยาเสพติด ตาม แผน
ยุทธการประจักษช์ัย กวาดล้างยาเสพติด
จังหวดัอดุรธานี  ประจ าปีงบประมาณ 
2566

1,600.00        20/12/2565 จ้าง 43/2566 1

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ เลขที่

24 3 4101 01904 69 1  อูย่่านางการช่าง  

จ้างเหมาซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะ รถยนต์ 4 ประตู คันที ่2  
ทะเบียน กย-4474 อด รหัส 
001-57-0004  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสุมเส้า

1,740.00        20/12/2565 จ้าง 47/2566 1

รวมทัง้สิน้ 887,881.64   

(3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ

ล าดับที่
(1)

เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

(2)

ช่ือผู้ประกอบการ
(3)

รายการพัสดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง
(4)

จ านวนเงินรวม
ทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง

(5)

เอกสารอ้างอิง (6) เหตุผลสนับสนุน
(7)

(7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซ้ือจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอา้งองิ ดังนี้ 
     1 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0405.4/ว 322 ลงวนัที ่24 สิงหาคม 2560 
                   ยกเวน้การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง
     2 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
     3 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
                   ด่วนทีสุ่ด ที ่กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวนัที ่9 มนีาคม 2561                                                                                                       
     4 หมายถึง การจัดซ้ือจัดจ้างกรณีอืน่ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3

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

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

 

 

   

 

 


