
เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

1 1310700258103 7,655.67 5/1/2565 CNTR-00014/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

2 1310700100216 7,127.01               5/1/2565 CNTR-00015/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

3 1319900461644 7,127.01 5/1/2565 CNTR-00016/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

4 1310700105005 7,722.00               5/1/2565 CNTR-00013/65-2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

5 1310700115868 6,334.02 5/1/2565 CNTR-00017/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

ล ำดบัที่

ประจ ำไตรมำศที่ 2 (เดือน มกรำคม พ.ศ.2565  ถงึเดือน มนีำคม พ.ศ.2565)

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

น.ส.เบญจวรรณ วารีด า จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือช่วย

ปฏิบติังานดา้นพสัดุ

น.ส.รัตนา มานาง จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือช่วย

รำยละเอยีดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคดัเลือกและสำระส ำคญัของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพ ิ อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

ในเขตต าบลตะโกตาพิ

น.ส.รัตนาพร วะลารัมย์ จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าโครงการ

ส ารวจขอ้มลูท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

น.ส.หน่ึงฤทยั จตุักลุ จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าโครงการ

ในเขตต าบลตะโกตาพิ

ส ารวจขอ้มลูท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ปฏิบติังานดา้นพสัดุ

นายอรรถพล ฟับประโคน จา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติังาน

ขบัรถยนตส่์วนกลาง ทะเบียน

กธ 9451



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

6 5310700078426 6,930.00 5/1/2565  CNTR-00010/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

7 3310700813677 5,767.33               5/1/2565 CNTR-00011/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

8 3310700837339 6,237.99               5/1/2565 CNTR-00008/65-2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

9 3310700811836 6,930.00               5/1/2565 CNTR-00009/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

10 3310700814550 6,699.33               5/1/2565 CNTR-00007/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

11 3310700813529 6,930.00               5/1/2565 CNTR-00006/65-2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

ล ำดบัที่

จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น

นายวิชิต มนัช่อ

จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น

นางส ายวย ดวงประโคน

นายมานพ คุมาประโคน จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น

นายสมปอง แกว้ประโคน จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น

นายพตั นิมิต จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น

นายชล โกรธประโคน จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

12 1310700102529 3,940.00 4/1/2565 ด่วนท่ีสุด การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

ท่ี กค 0405 กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

13 3310700876849 8,316.00 5/1/2565 CNTR-00022/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

14 3310701217504 8,613.00               5/1/2565 CNTR-00021/65-2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

                   กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

15 1319200002914 8,613.00               5/1/2565 CNTR-00020/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

16 3330300347539 8,613.00 5/1/2565 CNTR-00019/65-2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

17 1310700062781 8,910.00 5/1/2565 CNTR-00018/65-2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

รณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่พ.ศ. 2565

ร้านสุวคนธ์อิงเจ็ท คา่ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์โครงการ

เอกสำรอ้ำงองิ
ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำงล ำดบัที่

นายดอน ดมประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

นายสิทธ์ิ ดมประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

นายชินาธิป นอ้ยเอ่ียม จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

การแพทยฉุ์กเฉิน

นายสุภี ชูเลิศ จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

น.ส.สายรุ้ง ไชยอินทร์ จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

18 3310700811640 7,920.00 5/1/2565 CNTR-00024/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

19 3310700811780 7,920.00               5/1/2565 CNTR-00023/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

20 0313528000021 24,171.95 5/1/2565 000169/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

21 3301500785921 3,500.00 6/1/2565 CNTR-00031/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

22 3310701148758.00 8,000.00 5/1/2565 CNTR-00026/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

23 1310700031192 8,000.00               5/1/2565 CNTR-00025/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

นายมนตรี พุ่มพวง จา้งเหมาบุคคลภายนอก เพ่ือช่วย

ช่วยเหลืองานดา้นสาธารณสุข

ปฏิบติัหนา้ท่ีในงานป้องกนัและ

หจก.ดาวรุ่งโรจน์บริการ คา่วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

บรรเทาสาธารณภยั

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

นายวฒันา พุ่มพวง จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือ

นายศราวุธ พวงประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ช่วยเหลืองานดา้นสาธารณสุข

เค.พี.เซ็นเตอร์เซอร์วิส คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

ล ำดบัที่

บรรเทาสาธารณภนั

ปฏิบติัหนา้ท่ีในงานป้องกนัและ

นายสุริศกัด์ิ สนตาเถร จา้งเหมาบุคคลภายนอก เพ่ือช่วย



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

     เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

24 1310700271461 8,000.00               5/1/2565 CNTR-00027/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

25 315539000169 2,204.20               21/1/2565 CNTR-00077/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

26 3310101081156 3,504.00               21/1/2565 CNTR-00079/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

27 1310700214475 8,000.00 6/1/2565 CNTR-00029/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

28 1101400416512 8,000.00 6/1/2565 CNTR-00028/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

29 1129900410901 7,466.00               6/1/2565 CNTR-00030/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

เอกสำรอ้ำงองิ

คา่บ ารุงและซ่อมแซมรถยนต์

ร้านบุรีรัมย ์ไอเดีย

นางสาวจารุวรรณ คงประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำงล ำดบัที่

น.ส.วารุณี สายแสงจนัทร์ จา้งบุคคลภายนอกดูแลปฏิบติังาน

ดูแลเดก็ศนูยต์ะโกตาพิ

และแผน

น.ส.ธญัญาภรณ์ จะประโคน

คา่จดัซ้ือวสัดุส านกังาน(ตรายาง)

ช่วยเอหลืองานวิเคราะห์นโยบาย

บริษทั โตโยตา้ นางรอง

จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ

ช่วยปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี

กองการศึกษา

นางสาวปยดุา ฉิมพลีพนัธ์ จา้งบุคคลภายนอกดูแลปฏิบติังาน

ดูแลศนูยเ์ดก็บา้นบาตร

ผูจ้  าหน่ายโตโยตา้ จ  ากดั ส่วนกลาง



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

     เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

30 3310701148758 6,665.00 7/2/2565 CNTR-00026/65-2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

31 1310700031192 8,000.00               7/2/2565 CNTR-00025/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

32 1310700271461 5,864.00               7/2/2565 CNTR-00027/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

33 1310700100216 7,733.00               1/2/2565 CNTR-00015/65-4 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

34 1310700258103 8,000.00 1/2/2565 CNTR-00014/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

35 1310700105005 8,700.00               1/2/2565 CNTR-00013/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

เอกสำรอ้ำงองิ
ล ำดบัที่ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

น.ส.รัตนาพร วะลารัมย์ จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าโครงการ

ส ารวจขอ้มลูท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ในเขตต าบลตะโกตาพิ

นายศราวุธ พวงประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ช่วยเหลืองานดา้นสาธารณสุข

นายวฒันา พุ่มพวง จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ช่วยเหลืองานดา้นสาธารณสุข

และแผน

นางสาวจารุวรรณ คงประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ช่วยเอหลืองานวิเคราะห์นโยบาย

ในเขตต าบลตะโกตาพิ

น.ส.หน่ึงฤทยั จตุักลุ จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าโครงการ

ส ารวจขอ้มลูท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

นายอรรถพล ฟับประโคน

กธ 9451

จา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติังาน

ขบัรถยนตส่์วนกลาง ทะเบียน



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

36 1319900461644 7,466.00 1/2/2565 CNTR-00016/65-4 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

37 1310700115868 6,398.00 1/2/2565 CNTR-00017/65-4 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

38 3301500785921 3,500.00 1/2/2565 CNTR-00031/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

39 3310700811640 7,199.00 7/2/2565 CNTR-00024/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

40 3310700811780 8,000.00               7/2/2565 CNTR-00023/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

41 1319200002914 8,400.00               7/2/2565 CNTR-00020/65-4 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

ปฏิบติัหนา้ท่ีในงานป้องกนัและ

นายสุริศกัด์ิ สนตาเถร จา้งเหมาบุคคลภายนอก เพ่ือช่วย

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

นายมนตรี พุ่มพวง จา้งเหมาบุคคลภายนอก เพ่ือช่วย

บรรเทาสาธารณภยั

ล ำดบัที่

น.ส.รัตนา มานาง จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือช่วย

ปฏิบติังานดา้นพสัดุ

น.ส.เบญจวรรณ วารีด า จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือช่วย

ปฏิบติังานดา้นพสัดุ

คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเค.พี.เซ็นเตอร์เซอร์วิส

ปฏิบติัหนา้ท่ีในงานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

นายชินาธิป นอ้ยเอ่ียม จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

42 3330300347539 9,000.00 7/2/2565 CNTR-00019/65-2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

43 3310700876849 9,000.00 7/2/2565 CNTR-00022/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

44 1310700062781 8,700.00 7/2/2565 CNTR-00018/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

45 3310701217504 8,700.00               7/2/2565 CNTR-00021/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

                   กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

46 0313528000021 26,405.19 9/2/2565 000220/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

47 5310700078426 7,000.00 7/2/2565  CNTR-00010/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

ล ำดบัที่

นายสิทธ์ิ ดมประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

นายสุภี ชูเลิศ

การแพทยฉุ์กเฉิน

จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

น.ส.สายรุ้ง ไชยอินทร์

นายดอน ดมประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

หจก.ดาวรุ่งโรจน์บริการ คา่วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

นายวิชิต มนัช่อ จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

48 3310700811836 7,000.00               7/2/2565 CNTR-00009/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

49 3310700837339 7,000.00               7/2/2565 CNTR-00008/65-2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

50 3310700814550 7,000.00               7/2/2565 CNTR-00007/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

51 3310700813529 7,000.00               7/2/2565 CNTR-00006/65-2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

52 3310701251079 2,400.00 22/2/2565 ด่วนท่ีสุด การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

ท่ี กค 0405 กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

53 1101400416512 8,000.00 7/2/2565 CNTR-00028/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

นายพตั นิมิต จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

นายมานพ คุมาประโคน

ล ำดบัที่

จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น

นางสารีย ์บาลโสง คา่จดัซ้ิออาหารและเคร่ืองด่ืม

ส าหรับการประชุมสภาองคก์าร

นายชล โกรธประโคน จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น

นายสมปอง แกว้ประโคน จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น

กองการศึกษา

น.ส.ธญัญาภรณ์ จะประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ

ช่วยปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

54 1310700214475 7,733.00 7/2/2565 CNTR-00029/65-2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

55 1129900410901 8,000.00               7/2/2565 CNTR-00030/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

56 1310700271461 7,733.00               1/3/2565 CNTR-00027/65-2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

57 1310700031192 8,000.00               1/3/2565 CNTR-00025/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

58 3310701148758 8,000.00 1/3/2565 CNTR-00026/65-2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

59 3310700876849 9,000.00 1/3/2565 CNTR-00022/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

ล ำดบัที่ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

นายสิทธ์ิ ดมประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

นางสาวจารุวรรณ คงประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือ

น.ส.ปยดุา ฉิมพลีพนัธ์ จา้งบุคคลภายนอกดูแลปฏิบติังาน

ดูแลเดก็ศนูยบ์า้นบาตร

และแผน

ช่วยเอหลืองานวิเคราะห์นโยบาย

ช่วยเหลืองานดา้นสาธารณสุข

นายวฒันา พุ่มพวง จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ช่วยเหลืองานดา้นสาธารณสุข

นายศราวุธ พวงประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพ่ือ

ดูแลเดก็ศนูยต์ะโกตาพิ

น.ส.วารุณี สายแสงจนัทร์ จา้งบุคคลภายนอกดูแลปฏิบติังาน



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

60 3310701217504 8,400.00               1/3/2565 CNTR-00020/65-5 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

                   กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

61 3330300347539 9,000.00 1/3/2565 CNTR-00019/65-2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

62 1319200002914 8,700.00               1/3/2565 CNTR-00021/65-4 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

63 1310700062781 8,700.00 1/3/2565 CNTR-00018/65-4 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

64 3310700811640 8,000.00 1/3/2565 CNTR-00024/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

65 3310700811780 7,733.00               1/3/2565 CNTR-00023/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

น.ส.สายรุ้ง ไชยอินทร์ จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

ล ำดบัที่ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

นายชินาธิป นอ้ยเอ่ียม จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

เอกสำรอ้ำงองิ

นายดอน ดมประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

นายสุภี ชูเลิศ จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

บรรเทาสาธารณภนั

นายสุริศกัด์ิ สนตาเถร จา้งเหมาบุคคลภายนอก เพ่ือช่วย

ปฏิบติัหนา้ท่ีในงานป้องกนัและ

นายมนตรี พุ่มพวง จา้งเหมาบุคคลภายนอก เพ่ือช่วย

บรรเทาสาธารณภยั

ปฏิบติัหนา้ท่ีในงานป้องกนัและ



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

66 3310700811836 7,000.00               1/3/2565 CNTR-00009/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

67 3310700837339 6,767.00               1/3/2565 CNTR-00008/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

68 3310700813529 6,834.00               1/3/2565 CNTR-00006/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

69 1310700100216 7,199.00               1/3/2565 CNTR-00015/65-5 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

70 1310700258103 8,000.00 1/3/2565 CNTR-00014/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

71 1319900461644 7,733.00 1/3/2565 CNTR-00016/65-5 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

ในเขตต าบลตะโกตาพิ

จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าโครงการ

ส ารวจขอ้มลูท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

นายชล โกรธประโคน

น.ส.รัตนาพร วะลารัมย์ จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าโครงการ

ส ารวจขอ้มลูท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

เอกสำรอ้ำงองิ

นายสมปอง แกว้ประโคน จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น

นายมานพ คุมาประโคน จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น

ล ำดบัที่ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง

น.ส.หน่ึงฤทยั จตุักลุ

จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น

น.ส.รัตนา มานาง จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือช่วย

ปฏิบติังานดา้นพสัดุ

ในเขตต าบลตะโกตาพิ



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

72 1310700115868 7,733.00 1/3/2565 CNTR-00017/65-5 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

73 1310700105005 9,000.00               1/3/2565 CNTR-00013/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

74 1101400416512 8,000.00 1/3/2565 CNTR-00028/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

75 1129900410901 8,000.00               1/3/2565 CNTR-00030/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

76 1310700214475 7,733.00 1/3/2565 CNTR-00029/65-3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

77 3310701144809 3,500.00               7/3/2565 CNTR-00098/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

ช่วยปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี

นายอรรถพล ฟับประโคน จา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติังาน

ขบัรถยนตส่์วนกลาง ทะเบียน

กธ 9451

น.ส.ธญัญาภรณ์ จะประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือ

ล ำดบัที่ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

น.ส.เบญจวรรณ วารีด า จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือช่วย

ปฏิบติังานดา้นพสัดุ

กองการศึกษา

นายมลฑา เก้ือประโคน จา้งบุคคลภายนอกสูบบ่อตกตะกอน

น.ส.วารุณี สายแสงจนัทร์ จา้งบุคคลภายนอกดูแลปฏิบติังาน

ดูแลเดก็ศนูยต์ะโกตาพิ

น.ส.ปยดุา ฉิมพลีพนัธ์ จา้งบุคคลภายนอกดูแลปฏิบติังาน

ดูแลเดก็ศนูยบ์า้นบาตร



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

78 3301500785921 3,500.00 1/3/2565 CNTR-00031/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

79 3310700819837 3,000.00               1/3/2565 CNTR-00086/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

80 1309901380419 9,000.00               1/3/2565 CNTR-00084/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

81 3310700813677 7,000.00               1/3/2565 CNTR-00085/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

82 5310700078426 7,000.00 1/3/2565  CNTR-00010/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

83 3310700814550 7,000.00               1/3/2565 CNTR-00007/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

ล ำดบัที่ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

เค.พี.เซ็นเตอร์เซอร์วิส คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

นายชโนทยั เก้ือประโคน คา่จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก

เพ่ือเปิด-ปิดน ้าประปาบาดาล หมู่ท่ี 2

บา้นชุมแสง

นายอธิปกรณ์ ป้องค ารส คา่จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก

เพ่ือช่วยปฏิบติังานดา้นบ ารุงรักษา

นายวิชิต มนัช่อ จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น

และซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตต าบล

ตะโกตาพิ

นางส ายวย ดวงประโคน จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น

นายพตั นิมิต จา้งบุคคลภายนอกเกบ็ขยะมลูฝอย

11 หมู่บา้น



เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/ จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตวัประชำชน ที่จัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

84 5310700087590 2,100.00 30/3/2565 CNTR-00112/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

85 0313528000021 25,558.87 14/3/2565 000220/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

86 1207900081415 300.00                  25/3/2565 000285/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

87 3319900100516 360.00                  24/3/2565 CNTR-00113/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

663,598.57

เซอร์วิส) ส่วนกลาง

ร้านดีไซน์ปนดัดา คา่จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการจดัเกบ็ภาษีท่ีดินและ

ร้านกาญจนาแอร์แอนดเ์ซอวิส คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาแอร์

ขององคก์รณ์ต าบลตะโกตาพิ

อู่ ช่างหนุ่ม(เกษตรสมบูรณ์- คา่ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์

หจก.ดาวรุ่งโรจน์บริการ คา่วสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

ล ำดบัที่ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงองิ

ส่ิงปลูกสร้าง




