
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ี จ ำนวนเงนิรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตัวประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

1 1101400416512 7,920.00 2/11/2564 CNTR-00028/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

2 1129900410901 7,920.00            2/11/2564 CNTR-00030/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

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

3 1310700214475 7,391.34 2/11/2564 CNTR-00029/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

4 1310700100216 7,391.34            2/11/2564 CNTR-00015/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

5 1310700258103 7,655.67 2/11/2564 CNTR-00014/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

ล ำดบัที่

รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและสำระส ำคัญของสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะโกตำพ ิ อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าโครงการ
ส ารวจขอ้มูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าโครงการ
ส ารวจขอ้มูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

น.ส.รัตนาพร วะลารัมย์

น.ส.วารุณี สายแสงจนัทร์ จา้งบุคคลภายนอกดูแลปฏิบติังาน

ดูแลเด็กศูนยต์ะโกตาพิ

น.ส.ปยดุา ฉิมพลีพนัธ์

น.ส.หน่ึงฤทยั จตุักุล

จา้งบุคคลภายนอกดูแลปฏิบติังาน
ดูแลเด็กศูนยบ์า้นบาตร

รำยไตรมำสที ่1 ประจ ำเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

น.ส.ธญัญาภรณ์ จะประโคน

เอกสำรอ้ำงอิง

จา้งะเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบติั
งานผูช่้วยเจา้บญัชี กองการศึกษา

ในเขตต าบลตะโกตาพิ

ในเขตต าบลตะโกตาพิ



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ี จ ำนวนเงนิรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตัวประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

6 1310700115868 7,655.67            2/11/2564 CNTR-00017/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

7 1319900461644 7,655.67 2/11/2564 CNTR-00016/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

8 1310700105005 8,910.00            2/11/2564 CNTR-00013/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

9 3310701148758 7,920.00            3/11/2564 CNTR-00026/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

10 1310700031192 7,920.00 3/11/2564 CNTR-00025/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

11 1310700271461 7,920.00            3/11/2564 CNTR-00027/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

ล ำดบัที่

จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือช่วย
ปฏิบติังานดา้นพสัดุ

ช่วยเหลืองานดา้นสาธารณสุข

นายอรรถพล ฟับประโคน จา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติังาน

ปฏิบติังานดา้นพสัดุ

น.ส.เบญจวรรณ วารีด า

น.ส.รัตนา มานาง จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือช่วย

ช่วยเหลืองานวิเคราะห์นโยบาย

ขบัรถยนตส่์วนกลาง ทะเบียน
กธ 9451

น.ส.จารุวรรณ คงประโคน จา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติังาน

นายวฒันา พุม่พวง จา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติังาน
ช่วยเหลืองานดา้นสาธารณสุข

นายศราวุธ พวงประโคน จา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติังาน

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ี จ ำนวนเงนิรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตัวประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

12 3301500785921 3,500.00            5/11/2564 CNTR-00031/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

13 1319200002914 7,722.00            3/11/2564 CNTR-00020/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

14 3310700811780 7,920.00            3/11/2564 CNTR-00023/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

15 3310700811640 7,920.00 3/11/2564 CNTR-00024/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

16 3310701217504 8,910.00            3/11/2564 CNTR-00021/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
                   กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

17 3310700876849 8,613.00 3/11/2564 CNTR-00022/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

ล ำดบัที่

นายสุริศกัด์ิ สนตาเถร จา้งเหมาบุคคลภายนอก เพ่ือช่วย

นายสิทธ์ิ ดมประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

ปฏิบติัหนา้ท่ีในงานป้องกนัและ

นายดอน ดมประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

บรรเทาสาธารณภยั

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

เอกสำรอ้ำงอิง

การแพทยฉุ์กเฉิน

นายมนตรี พุม่พวง จา้งเหมาบุคคลภายนอก เพ่ือช่วย

เซอร์วิส

นายชินาธิป นอ้ยเอ่ียม จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

ร้านเค.พี. เซ็นตเ์ตอร์

ปฏิบติัหนา้ท่ีในงานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

การแพทยฉุ์กเฉิน



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ี จ ำนวนเงนิรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตัวประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

18 3330300347539 8,910.00 3/11/2564 CNTR-00019/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

19 1310700062781 8,613.00 3/11/2564 CNTR-00018/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

20 3310700837339 6,930.00            2/11/2564 CNTR-00008/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

21 3310700811836 6,930.00            2/11/2564 CNTR-00009/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

22 5310700078426 6,930.00 2/11/2564  CNTR-00010/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

23 3310700814550 6,930.00            2/11/2564 CNTR-00007/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

ล ำดบัที่

นายวิชิต มนัช่อ จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย

นายสมปอง แกว้ประโคน

11 หมูบ่า้น

จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย
11 หมูบ่า้น

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง

การแพทยฉุ์กเฉิน

นายมานพ คุมาประโคน จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย
11 หมูบ่า้น

นายพตั นิมิต จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย

น.ส.สายรุ้ง ไชยอินทร์ จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั
การแพทยฉุ์กเฉิน

นายสุภี ชูเลิศ จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

11 หมูบ่า้น



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ/ี จ ำนวนเงนิรวม เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ ำตัวประชำชน ทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง วันที่ เลขที่

24 3310700813677 6,930.00            2/11/2564 CNTR-00011/65 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

25 3310700813529 6,699.00            2/11/2564 CNTR-00006/65-1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ
กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด
ท่ี กค0405.4/ว322 ลงวนัท่ี 24 ส.ค.2560

189,716.69

ล ำดบัที่

11 หมูบ่า้น

11 หมูบ่า้น

นายชล โกรธประโคน จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย

ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
เอกสำรอ้ำงอิง

นางส ายวย ดวงประโคน จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย


