
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/

เลขประจ ำตวัประชำชน

1 8 ม.ค.64 2410600024728 นายศิริศักด์ิ  ออน่ทอง จดัซ้ือน้า้ด่ืม ประจ้าเดือน ม.ค.64 972.00 สซ.22/2564
2 21 ม.ค.64 3410601009861 นายมงคล  พมิพช์ยันอ้ย ซ้ือตรายาง 3,200.00 สซ.32/2564
3 21 ม.ค.64 3410601009861 นายมงคล  พมิพช์ยันอ้ย ซ้ือตรายาง 1,900.00 สซ.33/2564
4 1 ก.พ.64 2410600024728 นายศิริศักด์ิ  ออน่ทอง จดัซ้ือน้า้ด่ืม ประจ้าเดือน ก.พ..64 960.00 สซ.34/2564
5 1 ม.ีค.64 2410600024729 นายศิริศักด์ิ  ออน่ทอง จดัซ้ือน้า้ด่ืม ประจ้าเดือน มี.ค.64 1,260.00 สซ.38/2564
6 7 ม.ค.64 3400400602378 นายนเรศ  ดวงพระคลัง จา้งเหมาปา้ยครงการแวน่ตา 900.00 สจ.30/2564
7 15 ม.ค.64 3400400602378 นายนเรศ  ดวงพระคลัง จา้งเหมาท้าปา้ยภาษี 1,875.00 สจ.31/2564
8 15 ม.ค.64 3400400602378 นายนเรศ  ดวงพระคลัง จา้งเหมาท้าปา้ย 500.00 สจ.34/2564
9 15 ม.ค.64 3400400602378 นายนเรศ  ดวงพระคลัง จา้งเหมาท้าปา้ย 500.00 สจ.35/2564

10 15 ม.ค.64 3400400602378 นายนเรศ  ดวงพระคลัง จา้งเหมาท้าปา้ย 500.00 สจ.37/2564
11 27 ม.ค.64 3610600456900 นายปรัชญา  เณนผ้ึง จา้งเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์ 500.00 สจ.39/2564
12 1 ก.พ.64 1419900137943 นายชเูกยีรติ  ปณุประเสริฐ จา้งซ่อมรถบรรทกุน้า้ 2,240.00 สจ.40/2564
13 5 ก.พ.64 2419800022834 นายรณัฐวฒิุ  สาอดุ จา้งซ่อมเคร่ืองพมิพ์ 4,000.00 สจ.42/2564
14 2 ม.ีค.64 1419900137943 นายชเูกยีรติ  ปณุประเสริฐ จา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถหกล้อ) 3,530.00 สจ.48/2564
15 15 ม.ีค.64 2419800022834 นายรณัฐวฒิุ  สาอดุ จา้งซ่อมแอร์ 950.00 สจ50/2564
16 1 ม.ีค.64 นายสมควร  จนัทรเสนา จา้งเหมาบริการ 8,500.00 สจ69/2564
17 30 ม.ีค.64 1410700059789 นายทรงเกยีรติ  พยกัชน จา้งเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.70/2564
18 30 ม.ีค.64 3361300497400 นายชชัวาลย ์ ปากกดุเลาะ จา้งเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.71/2564
19 30 ม.ีค.64 3410600180833 นายสายเปล  โพธิช์าเนตร จา้งเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.72/2564
20 30 ม.ีค.64 3410600697739 นายจมุพล  เหง้าเทพ จา้งเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.73/2564
21 30 ม.ีค.64 2410600002244 นายชนิกร  ศรีภริมย์ จา้งเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.74/2564
22 1 ม.ีค.64 นายสมควร  จนัทรเสนา จา้งเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.75/2564
23 30 ม.ีค.64 1411900246206 น.ส.รัศม ี เพยีงพนัธ์ จา้งเหมาบริการ 34,000.00 ส.ญ.จ.76/2564
24 30 ม.ีค.64 3410600885152 นางรัตนา  จนัทรวรากร จา้งเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.77/2564
25 30 ม.ีค.64 3410600700951 นายส้าราญ  ศรีศักดี จา้งเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.78/2564
26 30 ม.ีค.64 3410600881301 นายบญุล้อม  เส็งนา จา้งเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.79/2564
27 30 ม.ีค.64 1419900582441 น.ส.กาญจนา  รอดขนัเมอืง จา้งเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.81/2564
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28 30 ม.ีค.64 1410601387770 น.ส.ทศัน ี นรินทร์ จา้งเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.80/2564
29 30 ม.ีค.64 1410600144377 น.ส.เสาวภา  โคตรวงษ์ จา้งเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.83/2564
30 30 ม.ีค.64 3410600596321 นางสาวสุภาพร นรินทร์ จา้งเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.84/2564
31 30 ม.ีค.64 1410600252161 นางชชัวีรรณ  ลีเวยีง จา้งเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.82/2564
32 30 ม.ีค.64 นางสาวณัฐยา  ผิวบาง จา้งเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.85/2564
33 30 ม.ีค.64 5410600133696 นายสมพร  ยายบอ่ จา้งเหมาบริการ 51,000.00 ส.ญ.จ.86/2564

882,287.00

หมายเหตุ : เง่ือนไขการกรอกขอ้มลู
               (1) ระบลุ้าดับทีเ่รียงตามล้าดับวนัทีม่กีารจดัซ้ือจดัจา้ง
               (2) ระบวุนัเดือนปทีีม่กีารจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุนัน้
               (3) ระบเุลขประจ้าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
               (4) ระบชุือ่ผู้ประกอบการ
               (5) ระบรุายการพสัดุทีจ่ดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง เชน่ ซ้ือวสัดุส้านกังาน จา้งพมิพห์นงัสือ จา้งซ่อมรถราชการ เปน็ต้น
               (6) ระบวุงเงินทีม่กีารจดัซ้ือจดัจา้งในแต่ละคร้ัง
               (7) ระบเุลขทีสั่ญญาหรือขอ้ตกลง หรือหลักฐานการจดัซ้ือจดัจา้งนัน้ เชน่ เลขทีใ่บเสร็จรับเงินหรือใบส้าคัญการรับเงิน
               (8) ระบขุอ้อา้งองิสนบัสนนุ เชน่ เปน็การจดัซ้ือจดัจา้งเงินเล็กนอ้ยตามมาตรา 96 วรรคสอง เปน็การจดัซ้ือจดัจา้งในกรณีทีม่คีวามจ้าเปน็เร่งด่วนทีเ่กดิเหตุการณ์ทีไ่มไ่ด้คาดหมายไวก้อ่นตามระเบยีบฯ
ขอ้ 79 วรรคสอง หรือเปน็การจดัซ้ือจดัจา้งตามรายการค่าใชจ้า่ยตามหนงัสือเวยีน ว 119

รวมทัง้สิน้


