
เลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษี/

เลขประจ ำตวัประชำชน

1 1 ก.ค.63 2410600024728 นายศิริศักด์ิ  ออน่ทอง จัดซ้ือน้้าด่ืม ประจ้าเดือน ก.ค.63 792.00 ส.ซ 62/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
2 31 ก.ค.63 2410600024728 นายศิริศักด์ิ  ออน่ทอง จัดซ้ือน้้าด่ืม ประจ้าเดือน ส.ค.63 732.00 ส.ซ 69/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
3 21 ส.ค.63 2419800022834 นายณัฐวุฒิ  สาอดุ จัดซ้ือเคร่ืองเขียน 1,950.00 ส.ซ 71/2564 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
4 31 ส.ค.63 2410600024728 นายศิริศักด์ิ  ออน่ทอง จัดซ้ือน้้าด่ืม ประจ้าเดือน ก.ย.63 1,128.00 ส.ซ 72/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
5 14 ก.ย.63 6419900612125 นางไอลดา  สุขบญัชา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3652.66.00 สซ 73/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
6 1 ก.ค.63 1410600144377 น.ส.เสาวภา  โคตรวงษ์ จ้างเหมาบริการ 25,500.00 สจ.138/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
7 1 ก.ค.63 3410600596321 นางสาวสุภาพร นรินทร์ จ้างเหมาบริการ 25,500.00 สจ.139/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
8 9 ก.ค.63 3410600180833 นายสายเปล  โพธิ์ชาเนตร จ้างเหมาบริการ 23,306.00 สจ.142/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
9 10 ก.ค.63 1419900137943 นายชูเกยีรติ  ปณุประเสริฐ จ้างซ่อมรถมอเตอร์ไซต์ 1,480.00 สจ.143/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง

10 13 ก.ค.63 3400400602378 นายนเรศ  ดวงพระคลัง จ้างเหมาปา้ย 450.00 สจ.144/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
11 22 ก.ค.63 3400400602378 นายนเรศ  ดวงพระคลัง จ้างเหมาปา้ยโครงการคัดแยกขยะ 450.00 สจ.144/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
12 23 ก.ค.63 3411700318889 นายมชีัย  พรมชัย จางเหมาซ่อมแซมเคร่ืองดูดฝุ่น 500.00 สจ.146/2564 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
13 31 ก.ค.63 6419900612125 นางไอลดา  สุขบญัชา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร LPA 1563.59.00 สจ. 148/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
14 3 พ.ค.63 1419900137943 นายชูเกยีรติ  ปณุประเสริฐ จ้างซ่อมแซมรถขยะ 1,010.00 สจ.150/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
15 21 ส.ค.63 3410100818146 นายวิรัช  วงษค์ลองเขือ่น จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 3,500.00 สจ.155/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
16 21 ส.ค.63 3400400602378 นายนเรศ  ดวงพระคลัง จ้างเหมาปา้ย 600.00 สจ.157/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
17 1 ก.ย.63 413543001007 นายนายอรรณนพ  ค้าชีลอง จ้างเหมาซ่อมคองพิวเตอร์ 2,000.00 สจ.161/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
18 9 ก.ย.63 1419900137943 นายชูเกยีรติ  ปณุประเสริฐ จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 4 ประตู 3,600.00 สจ.162/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
19 9 ก.ย.63 1419900137943 นายชูเกยีรติ  ปณุประเสริฐ จ้างซ่อมแซมรถขยะ 3,800.00 สจ.165/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
20 9 ก.ย.63 1419900137943 นายชูเกยีรติ  ปณุประเสริฐ จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นข.2578 4,390.00 สจ.166/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
21 9 ก.ย.63 1419900137943 นายชูเกยีรติ  ปณุประเสริฐ จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กระเช้า 3,900.00 สจ.167/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
22 14 ก.ย.63 3400400602378 นายนเรศ  ดวงพระคลัง จ้างเหมาปา้ย 240.00 สจ.168/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
23 14 ก.ย.63 6419900612125 นางไอลดา  สุขบญัชา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3652.66.00 สจ. 149/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
24 28 ก.ย.63 3410601009861 นายมงคล  พิมพ์ชัยนอ้ย จ้างเหมาเข้าเล่มข้อบญัญติ 1,000.00 สจ. 173/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กนอ้ยตรามาตรา 69 วรรคสอง
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หมายเหตุ : เง่ือนไขการกรอกข้อมลู
               (1) ระบลุ้าดับที่เรียงตามล้าดับวันที่มกีารจัดซ้ือจัดจ้าง
               (2) ระบวุันเดือนปทีี่มกีารจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุนัน้
               (3) ระบเุลขประจ้าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
               (4) ระบชุือ่ผู้ประกอบการ
               (5) ระบรุายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส้านกังาน จ้างพิมพ์หนงัสือ จ้างซ่อมรถราชการ เปน็ต้น
               (6) ระบวุงเงินที่มกีารจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง
               (7) ระบเุลขที่สัญญาหรือข้อตกลง หรือหลักฐานการจัดซ้ือจัดจ้างนัน้ เช่น เลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือใบส้าคัญการรับเงิน
               (8) ระบขุ้ออา้งองิสนบัสนนุ เช่น เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างเงินเล็กนอ้ยตามมาตรา 96 วรรคสอง เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างในกรณีที่มคีวามจ้าเปน็เร่งด่วนที่เกดิเหตุการณ์ที่ไมไ่ด้คาดหมายไว้กอ่นตามระเบยีบฯ
ข้อ 79 วรรคสอง หรือเปน็การจัดซ้ือจัดจ้างตามรายการค่าใช้จ่ายตามหนงัสือเวียน ว 119


