
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคดัเลือกและสาระส าคญัของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ  อ าเภอประโคนชัย  จังหวดับุรีรัมย์
ล าดบัที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี จ านวนเงนิรวม

     เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

1 3441000169406 120.00 6/10/2563 35/36 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

2 313560000987 2,718.00            20/10/2563 CNTR-0018/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

ให้ความรู้ขอ้มูลท่ีดินและส่ิงปลูก กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

3 1310700026393 500.00 27/10/2563 ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กจว) การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

 0405.2/ว119 กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

4 1310700026393 1,000.00            27/10/2563 ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กจว) การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

 0405.2/ว119 กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

5 1310700026393 1,000.00 27/10/2563 ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กจว) การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

 0405.2/ว119 กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

พวงมาลาดอกไมส้ด

นางสาวอภสัรา โสมะมี

หจก.ธิติวฒัน์บุรีรัมย์ ค่าวสัดุในการจดัโครงการฝึกอบรม

นางสาวอภสัรา โสมะมี

พวงมาลาดอกไมส้ด

พวงมาลาดอกไมส้ด

                                                            ประจ าไตรมาศที ่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

ค่าปะยางรถยนตส่์วนกลาง

ทะเบียน กค 923 บุรีรัมย์

นางสาวอภสัรา โสมะมี

เหตุผลสนับสนุน

พงศศิ์ริการยาง

เอกสารอ้างองิ



ล าดบัที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี จ านวนเงนิรวม

     เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

6 0313528000021 19,080.00 ประจ าเดือน 000034/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

ต.ค.-63 กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

7 313554000822 360.00 6/11/1963 CNTR-0025/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

8 1129900410901 8,000.00            4/11/2563 CNTR-0001/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

9 1310700214475 8,000.00 4/11/2563 CNTR-0002/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

10 3310701217504 8,400.00            4/11/2563 CNTR-0024/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

11 1319900535184 9,000.00            4/11/2563 CNTR-0023/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

ดูแลเด็กศูนยบ์า้นบาตร

จา้งบุคคลภายนอกดูแลปฏิบติังาน

ค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

นายชยัณรงค ์รักษร์อด จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

นายดอน ดมประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

น.ส.ปยดุา ฉิมพลีพนัธ์ จา้งบุคคลภายนอกดูแลปฏิบติังาน

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างองิ

เหตุผลสนับสนุน

น.ส.วารุณี สายแสงจนัทร์

หจก.นางรองคอมพิวเตอร์

การแพทยฉุ์กเฉิน

หจก.ดาวรุ่งโรจน์บริการ

เซ็นเตอร์

ลา้งเซนเซอร์ชุดดึงกระดาษ

ดูแลเด็กศูนยต์ะโกตาพิ



ล าดบัที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี จ านวนเงนิรวม

     เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

12 3330300347539 9,000.00 4/11/2563 CNTR-0003/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

13 3310700876849 8,700.00 4/11/2563 CNTR-0021/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

14 1310700261759 8,400.00            4/11/2563 CNTR-0020/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

15 1310700062781 8,400.00 4/11/2563 CNTR-0019/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

16 330150785921 3,500.00            4/11/2563 CNTR-0009/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

17 1310700258103 8,000.00            4/11/2563 CNTR-0016/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

18 1310700100216 8,000.00            4/11/2563 CNTR-0014/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

การแพทยฉุ์กเฉิน

นายสิทธ์ิ ดมประโคน

น.ส.หน่ึงฤทยั จตุักุล จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าโครงการ

ในเขตต าบลตะโกตาพิ

น.ส.รัตนาพร วะลารัมย์ จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าโครงการ

การแพทยฉุ์กเฉิน

เค.พี.เซนเตอร์เซอร์วิส ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

ส ารวจขอ้มูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ในเขตต าบลตะโกตาพิ

จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

นายสุภี ชูเลิศ

จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

ส ารวจขอ้มูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

น.ส.สายรุ้ง ไชยอินทร์

จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

ช่ือผู้ประกอบการ เหตุผลสนับสนุน
เอกสารอ้างองิ

การแพทยฉุ์กเฉิน

นายพสุธา บวัประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั



ล าดบัที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี จ านวนเงนิรวม

     เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

19 1310700105005 7,800.00 4/11/2563 CNTR-0015/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

20 5310700078126 7,000.00 4/11/2563 CNTR-0008/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

21 3310700813677 7,000.00            4/11/2563 CNTR-0007/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

22 3310700837339 7,000.00            4/11/2563 CNTR-0006/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

23 3310700811836 7,000.00            4/11/2563 CNTR-0005/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

24 3310700814550 7,000.00            4/11/2563 CNTR-0004/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

นายพตั นิมิต จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย

11 หมู่บา้น

นายสมปอง แกว้ประโคน จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย

11 หมู่บา้น

นายมานพ คุมาประโคน จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย

11 หมู่บา้น

นางส ายวย ดวงประโคน จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย

11 หมู่บา้น

นายวิชิต  มนัช่อ จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย

11 หมู่บา้น

นายอรรถพล ฟัปประโคนจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติังาน

ขบัรถยนตส่์วนกลาง ทะเบียน

กธ 9451

เหตุผลสนับสนุนช่ือผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างองิ



ล าดบัที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี จ านวนเงนิรวม

     เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

25 3310700813529 6,301.00            4/11/2563 CNTR-0003/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

26 0313528000021 15,330.00          ประจ าเดือน 000064/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

พ.ย.-63 กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

27 3319900021845 4,900.00 8/12/2563 CNTR-0030/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

28 1129900410901 8,000.00            9/12/2563 CNTR-0001/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

29 1310700214475 8,000.00 9/12/2563 CNTR-0002/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

30 1310700100216 7,466.00 9/12/2563 CNTR-0014/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

31 1310700258103 7,733.00            9/12/2563 CNTR-0016/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

ดูแลเด็กศูนยบ์า้นบาตร

น.ส.วารุณี สายแสงจนัทร์ จา้งบุคคลภายนอกดูแลปฏิบติังาน

ดูแลเด็กศูนยต์ะโกตาพิ

น.ส.ปยดุา ฉิมพลีพนัธ์

ส ารวจขอ้มูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ในเขตต าบลตะโกตาพิ

น.ส.หน่ึงฤทยั จตุักุล จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าโครงการ

เหตุผลสนับสนุน

พน่หมอกควนั

นายประชุม ข  าเหมือน ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ือง

11 หมู่บา้น

หจก.ดาวรุ่งโรจน์บริการ ค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

นายชล โกรธประโคน

จา้งบุคคลภายนอกดูแลปฏิบติังาน

ส ารวจขอ้มูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ในเขตต าบลตะโกตาพิ

น.ส.รัตนาพร วะลารัมย์ จา้งเหมาบุคคลภายนอกท าโครงการ

จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างองิ



ล าดบัที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี จ านวนเงนิรวม

     เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

32 1310700105005 8,100.00 9/12/2563 CNTR-0015/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

33 1319900461644 3,466.00            9/12/2563 CNTR-0028/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

34 3301500785921 3,500.00            9/12/2563 CNTR-0009/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

35 3310700813529 6,534.00            9/12/2563 CNTR-0003/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

36 3310700811836 7,000.00            9/12/2563 CNTR-0005/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

37 3310700814550 7,000.00            9/12/2563 CNTR-0004/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

กธ 9451

เหตุผลสนับสนุนรายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้างช่ือผู้ประกอบการ

ปฏิบติังานดา้นพสัดุ

นายอรรถพล ฟัปประโคนจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบติังาน

ขบัรถยนตส่์วนกลาง ทะเบียน

11 หมู่บา้น

นายพตั นิมิต จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย

นายสมปอง แกว้ประโคน จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย

นายชล โกรธประโคน จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย

11 หมู่บา้น

เอกสารอ้างองิ

เค.พี.เซ็นเตอร์เซอร์วิส ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

น.ส.รัตนา มานาง จา้งเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือช่วย

11 หมู่บา้น



ล าดบัที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี จ านวนเงนิรวม

     เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

38 3310700813677 6,767.00            9/12/2563 CNTR-0007/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

39 3310700837339 6,767.00            9/12/2563 CNTR-0006/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

40 5310700078126 6,767.00 9/12/2563 CNTR-0008/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

41 3330300347539 8,700.00 9/12/2563 CNTR-0022/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

42 33107012117504 8,700.00            9/12/2563 CNTR-0024/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

43 1319900535184 9,000.00            9/12/2563 CNTR-0023/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

นายชยัณรงค ์รักษร์อด จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

นายดอน ดมประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก

ปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินฯ

นายสุภี ชูเลิศ จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

นายวิชิต  มนัช่อ จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย

11 หมู่บา้น

นายมานพ คุมาประโคน จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย

11 หมู่บา้น

นางส ายวย ดวงประโคน จา้งบุคคลภายนอกเก็บขยะมูลฝอย

11 หมู่บา้น

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างองิ

เหตุผลสนับสนุน



ล าดบัที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี จ านวนเงนิรวม

     เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

44 1310700261759 8,400.00            9/12/2563 CNTR-0020/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

45 1310700062781 7,800.00 9/12/2563 CNTR-0019/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

46 3310700876849 7,500.00 9/12/2563 CNTR-0021/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

47 1310700149398 4,500.00            18/12/2563 CNTR-003/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

48 313560000987 1,240.00 21/12/2563 CNTR-0036/64 การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

49 313560000987 1,190.00            24/12/2563 ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กจว) การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

 0405.2/ว119 กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

นายสิทธ์ิ ดมประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

น.ส.สายรุ้ง ไชยอินทร์ จา้งเหมาบริการบุคคลภายในปฏิบติั

การแพทยฉุ์กเฉิน

หจก. ธิติวฒัน์ บุรีรัมย์ จดัซ้ือน ้าด่ืมบริการประชาชน

ตามโครงการรณรงคป้์องกนัและ

หจก. ธิติวฒัน์ บุรีรัมย์ จดัซ้ือวสัดุและเอกสาร โครงการ

ฝึกอบรมไม่เผาตอซงัขา้ว

นายอภินนัท ์ลีประโคน จา้งสูบโคลนตะกอนถงัน ้าใส

ส าหรับประปา หมู่ท่ี 2

นายพสุธา  บวัประโคน จา้งเหมาบริการบุคคลภายนอก

ปฏิบติัการการแพทยฉุ์กเฉินฯ

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างองิ

เหตุผลสนับสนุน



ล าดบัที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี จ านวนเงนิรวม

     เลขประจ าตัวประชาชน ที่จัดซ้ือจัดจ้าง วนัที่ เลขที่

50 1319900013803 1,000.00            30/12/2563 ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กจว) การจดัซ้ือจดัจา้งตามหนงัสือ

 0405.2/ว119 กรมบญัชีกลางด่วนท่ีสุด

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

326,639.00        

นางชชัดาภรณ์ เหลือง ค่าจดัจา้งท าเคร่ืองด่ืม เพ่ือเล้ียงรับ

เดชานุรักษ์ รอง ส าหรับการประชุมสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบล

ช่ือผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
เอกสารอ้างองิ

เหตุผลสนับสนุน












