
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/

เลขประจ ำตัวประชำชน

1 1 เม.ย.63 2410600024728 นายศิริศักด์ิ  ออ่นทอง จัดซ้ือน้้าด่ืม ประจ้าเดือน เม.ย 63 1,080.00 สซ 50/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
2 28 เม.ย.63 413545000610 ภทัรก่อสร้าง จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,020.00 สซ 56/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
3 1 พ.ค.63 2410600024729 นายศิริศักด์ิ  ออ่นทอง จัดซ้ือน้้าด่ืม ประจ้าเดือน พ.ค 63 1,104.00 สซ.57/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
4 1 มิ.ย.63 2410600024729 นายศิริศักด์ิ  ออ่นทอง จัดซ้ือน้้าด่ืม ประจ้าเดือน มิ.ย 63 1,332.00 สซ.58/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
4 8 มิ.ย.63 41559001062 บริษทั คลิกเกษตร จัดซ้ือวัสดาทางการเกษตร 3,540.00 สซ.60/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
5 1 เม.ย.63 3361300497400 นายชัชวาลย์  ปากกุดเลาะ จ้างเหมาบริการ 51,000.00 สจ.103/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
6 1 เม.ย.63 2410600002244 นายชินกร  ศรีภริมย์ จ้างเหมาบริการ 51,000.00 สจ.104/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
7 1 เม.ย.63 3410600886787 นายมานิตย์  ศรีภริมย์ จ้างเหมาบริการ 51,000.00 สจ.105/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
8 1 เม.ย.63 3410600700608 นายแสงรุ่ง  พรมสอน จ้างเหมาบริการ 51,000.00 สจ.106/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
9 1 เม.ย.63 1410700059789 นายทรงเกียรติ  พยักชน จ้างเหมาบริการ 51,000.00 สจ.107/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง

10 1 เม.ย.63 3410600697739 นายจุมพล  เหง้าเทพ จ้างเหมาบริการ 51,000.00 สจ.108/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
11 1 เม.ย.63 1410600144377 น.ส.เสาวภา  โคตรวงษ์ จ้างเหมาบริการ 51,000.00 สจ.109/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
12 1 เม.ย.63 1100600377277 น.ส.สิริภทัร  วรชิน จ้างเหมาบริการ 51,001.00 สจ.110/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
13 1 เม.ย.63 1410600252161 นางชัชีวรรณ  ลีเวียง จ้างเหมาบริการ 51,000.00 สจ.111/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
14 1 เม.ย.63 141060001782 น.ส.อนุชชิตรา  รสโสดา จ้างเหมาบริการ 51,000.00 สจ.112/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
15 1 เม.ย.63 1410601387770 น.ส.ทศันี  นรินทร์ จ้างเหมาบริการ 51,000.00 สจ.113/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
16 1 เม.ย.63 3410600885152 นางรัตนา  จันทรวรากร จ้างเหมาบริการ 51,000.00 สจ.114/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
17 1 เม.ย.63 3410600700951 นายส้าราญ  ศรีศักดี จ้างเหมาบริการ 51,000.00 สจ.115/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
18 1 เม.ย.63 3410600881301 นายบญุล้อม  เส็งนา จ้างเหมาบริการ 51,000.00 สจ.116/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
19 1 เม.ย.63 1419900582441 น.ส.กาญจนา  รอดขันเมือง จ้างเหมาบริการ 51,001.00 สจ.117/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
20 15 เม.ย.63 6419900612125 นางไอลดา  สุขบญัชา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 350.53.00 สจ.120/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
21 24 เม.ย.63 3470600188141 นายพานิชย์  คุรุบาศรี จัดซ้ือใบส้าคัญรับเงิน 3,600.00 สจ.126/2564 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
22 27 เม.ย.63 3470600188141 นายพานิชย์  คุรุบาศรี จ้างเหมาท้าแบบพมิพค่์ามูลฝอย 4,000.00 สจ.127/2565 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
23 9 มิ.ย.63 6419900612125 นางไอลดา  สุขบญัชา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1138.26.00 สจ.133/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
24 25 มิ.ย.63 3400400602378 นายนเรศ  ดวงพระคลัง จ้างเหมาท้าสติกเกอร์ 2,700.00 สจ.70/2563 เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตรามาตรา 69 วรรคสอง
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หมายเหตุ : เง่ือนไขการกรอกข้อมูล
               (1) ระบลุ้าดับทีเ่รียงตามล้าดับวันทีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้าง
               (2) ระบวุันเดือนปทีีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุนัน้
               (3) ระบเุลขประจ้าตัวผู้เสียภาษหีรือเลขประจ้าตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
               (4) ระบชุื่อผู้ประกอบการ
               (5) ระบรุายการพสัดุทีจ่ัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง เช่น ซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้างพมิพห์นังสือ จ้างซ่อมรถราชการ เปน็ต้น
               (6) ระบวุงเงินทีม่ีการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละคร้ัง
               (7) ระบเุลขทีสั่ญญาหรือข้อตกลง หรือหลักฐานการจัดซ้ือจัดจ้างนัน้ เช่น เลขทีใ่บเสร็จรับเงินหรือใบส้าคัญการรับเงิน
               (8) ระบขุ้ออ้างอิงสนับสนุน เช่น เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างเงินเล็กน้อยตามมาตรา 96 วรรคสอง เปน็การจัดซ้ือจัดจ้างในกรณีทีม่ีความจ้าเปน็เร่งด่วนทีเ่กิดเหตุการณ์ทีไ่ม่ได้คาดหมายไว้ก่อนตามระเบยีบฯ
ข้อ 79 วรรคสอง หรือเปน็การจัดซ้ือจัดจ้างตามรายการค่าใช้จ่ายตามหนังสือเวียน ว 119


