องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนฝำย
รำยงำนกำรก่อหนี้ผก
ู พัน

ชื่อเจ้ำหนี้

เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งำน

หมวด

1

นำงสำวสุนิตำ เคนไชยวงค์

1/2564 (CNTR-0001/64)

08/10/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

2

บริษท
ั เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด เพชร
ประกำยแสง
นำยเล็ก อินนำง

1/2564 (CNTR-0016/64)

12/10/2563

ค่ำวัสดุ

1/2564 (CNTR-0018/64)

20/10/2563

2/2564 (CNTR-0002/64)

08/10/2563

2/2564 (CNTR-0017/64)

12/10/2563

6

บริษท
ั เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด
นำยปฏิวตั ิ คำแหวน

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้
องถิน
่ บก่อนวัยเรียนและ
งำนระดั

3/2564 (CNTR-0003/64)

09/10/2563

ประถมศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป

7

นำงบุญล้วน โจ่มำลำ

3/2564 (CNTR-0004/64)

09/10/2563

8

นำงสำวศศิวม
ิ ล ระวังภัย

4/2564 (CNTR-0005/64)

09/10/2563

9

นำงรำตรี ฟองดำ

5/2564 (CNTR-0006/64)

09/10/2563

10

นำงภรณ์ จีรำ มะณี

6/2564 (CNTR-0007/64)

09/10/2563

11

นำงมุก อินดำ

7/2564 (CNTR-0008/64)

09/10/2563

12

นำยอภิชำติ อัฒมำศ

8/2564 (CNTR-0009/64)

09/10/2563

13

นำยวิศรุตม์ บุญมำมี

9/2564 (CNTR-0020/64)

28/10/2563

14

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
นำยปฏิวตั ิ คำแหวน

CNTR-0011/64

09/10/2563

CNTR-0012/64

09/10/2563

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
น.ส.อุบรรญำ วันเกลี้ยง

CNTR-0013/64

09/10/2563

CNTR-0014/64

09/10/2563

CNTR-0015/64

09/10/2563

CNTR-0019/64

30/10/2563

3
4
5

15
16
17
18
19

หน้ำ : 1/1

ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2564

อ.น้ำปำด จ.อุตรดิตถ์

ลำดับ

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 12/5/2564 13:34:11

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

ประเภทรำยจ่ำย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริ
กำร
ค่ำอำหำรเสริ
ม (นม)

โครงกำร/รำยกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร

ค่ำวัสดุ

ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปกำร โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยวังควำยนอน หมูท
่ ี่
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรประเพณี ไหลเรือไฟวัน
ปฏิ
บตั ริ ำชกำรที
ไ่ ม่เข้ำ
ออกพรรษำ หมู่ 2 บ้ำนใหม่
ค่ำอำหำรเสริ
ม (นม)

ค่ำใช้สอย

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
5,500.00

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื5,500.00
อ

69,701.74

69,701.74

1,642,000.00

1,642,000.00

5,000.00

5,000.00

12,809.16

12,809.16

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

7,200.00

7,200.00

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร

108,000.00

108,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร

108,000.00

108,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร

108,000.00

108,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร

108,000.00

108,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร

108,000.00

108,000.00

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร

108,000.00

108,000.00

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริ
กำรุ
ำรงรักษำและซ่อมแซม
ค่
ำบ

34,160.00

34,160.00

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

96,000.00

96,000.00

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

4,320.00

4,320.00

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

48,000.00

48,000.00

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

120,000.00

120,000.00

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

30,000.00

30,000.00

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร

มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ ของ สำนัก
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อ (น้ำ
ดืม
่ ) กองกำรศึกษำ ประจำปี
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ (สำหรับ
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ (กอง
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลือ
่ (กองช่ำง)
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : ตุลำคม , ประเภทค้นหำ : ประเภทรำยจ่ำย , โดย : ทุกประเภท

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย

1,640.00

1,640.00

รวม

2,724,330.90

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนฝำย
รำยงำนกำรก่อหนี้ผก
ู พัน

ชื่อเจ้ำหนี้

เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งำน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

ค่ำวัสดุ

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

1

นำงสำวลภัสรดำ ธรรมจำรี

11/2564 (CNTR-0024/64)

16/11/2563

2

บริษท
ั เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด
บริษท
ั เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
นำยปฏิวตั ิ คำแหวน

11/2564 (CNTR-0034/64)

30/11/2563

12/2564 (CNTR-0035/64)

30/11/2563

CNTR-0011/64-1

03/11/2563

CNTR-0012/64-1

30/11/2563

CNTR-0013/64-1

03/11/2563

CNTR-0014/64-1

03/11/2563

CNTR-0021/64

24/11/2563

3
4
5
6

8

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
นำยเกริกเกียรติ บุญไทย

9

นำงทองยุทธ ผิวมำ

CNTR-0022/64

24/11/2563

10

หจก.คลังเครือ
่ งเขียนอภิญญำ

CNTR-0023/64

24/11/2563

11

CNTR-0025/64

24/11/2563

12

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
นำยอนันต์ อองกุลนะ

CNTR-0026/64

24/11/2563

13

นำยเดน จำปำไพร

CNTR-0027/64

24/11/2563

14

นำยวงษ์ เพชร ทำต่อย

CNTR-0028/64

24/11/2563

15

นำงอิน
่ กันทะมัง

CNTR-0029/64

24/11/2563

16

นำยธีรเกียรติ พะตัน

CNTR-0030/64

24/11/2563

17

นำยสมยศ ล้อสินคำ

CNTR-0031/64

24/11/2563

18

นำยนพฤทธิ ์ คำยันต์

CNTR-0032/64

24/11/2563

19

นำงลักษมี แก่นหมัด

CNTR-0033/64

24/11/2563

7

หน้ำ : 1/1

ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2564

อ.น้ำปำด จ.อุตรดิตถ์

ลำดับ

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 12/5/2564 13:35:05

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : พฤศจิกำยน , ประเภทค้นหำ : ประเภทรำยจ่ำย , โดย : ทุกประเภท

6,650.00

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื6,650.00
อ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

13,137.60

13,137.60

ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

66,000.80

66,000.80

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

92,000.00

92,000.00

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

4,188.00

4,188.00

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

45,200.00

45,200.00

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

114,800.00

114,800.00

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ

1,500.00

1,500.00

3,500.00

3,500.00

4,250.00

4,250.00

500.00

500.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

450.00

600.00

600.00

รวม

356,076.40

หมวด

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย

ประเภทรำยจ่ำย

โครงกำร/รำยกำร

มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ ของ สำนัก
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อ (น้ำ
ดืม
่ ) กองกำรศึกษำ ประจำปี
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ (สำหรับ
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ (กอง
โครงกำรอบรมจิตอำสำภัยพิบ ัติ
ตำบลบ้ำนฝำย
โครงกำรอบรมจิตอำสำภัยพิบ ัติ
ตำบลบ้ำนฝำย
โครงกำรอบรมจิตอำสำภัยพิบ ัติ
ตำบลบ้ำนฝำย
โครงกำรอบรมจิตอำสำภัยพิบ ัติ
ตำบลบ้ำนฝำย
โครงกำรอบรมจิตอำสำภัยพิบ ัติ
ตำบลบ้ำนฝำย
โครงกำรอบรมจิตอำสำภัยพิบ ัติ
ตำบลบ้ำนฝำย
โครงกำรอบรมจิตอำสำภัยพิบ ัติ
ตำบลบ้ำนฝำย
โครงกำรอบรมจิตอำสำภัยพิบ ัติ
ตำบลบ้ำนฝำย
โครงกำรอบรมจิตอำสำภัยพิบ ัติ
ตำบลบ้ำนฝำย
โครงกำรอบรมจิตอำสำภัยพิบ ัติ
ตำบลบ้ำนฝำย
โครงกำรอบรมจิตอำสำภัยพิบ ัติ
ตำบลบ้ำนฝำย
โครงกำรอบรมจิตอำสำภัยพิบ ัติ
ตำบลบ้ำนฝำย

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนฝำย
รำยงำนกำรก่อหนี้ผก
ู พัน

ชื่อเจ้ำหนี้

หน้ำ : 1/1

ณ วันที่ 12 พฤษภำคม 2564

อ.น้ำปำด จ.อุตรดิตถ์

ลำดับ

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 12/5/2564 13:34:30

เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งำน

หมวด

5,600.00

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื5,600.00
อ

16,695.00

16,695.00

8,109.00

8,109.00

วัสดุสำนักงำน

11,391.00

11,391.00

วัสดุสำนักงำน

10,812.00

10,812.00

450,000.00

450,000.00

21,800.00

21,800.00

6,250.00

6,250.00

88,600.00

88,600.00

4,044.00

4,044.00

109,600.00

109,600.00

28,300.00

28,300.00

1,070.00

1,070.00

650.00

650.00

1,128.00

1,128.00

4,560.00

4,560.00

1,200.00

1,200.00

840.00

840.00

500.00

500.00

580.00

580.00

รวม

771,729.00

ประเภทรำยจ่ำย

โครงกำร/รำยกำร

1

พี เอส เซอร์วส
ิ

13/2564 (CNTR-0044/64)

15/12/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

2

หจก.คลังเครือ
่ งเขียนอภิญญำ 14/2564 (CNTR-0045/64)

16/12/2563

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

3

หจก.คลังเครือ
่ งเขียนอภิญญำ 15/2564 (CNTR-0046/64)

16/12/2563

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

4

หจก.คลังเครือ
่ งเขียนอภิญญำ 16/2564 (CNTR-0047/64)

16/12/2563

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ ค่ำวัสดุ
ประถมศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป
ค่ำวัสดุ

5

หจก.คลังเครือ
่ งเขียนอภิญญำ 17/2564 (CNTR-0048/64)

16/12/2563

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

6

2/2564 (CNTR-0036/64)

02/12/2563

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

7

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด พ.กิตติ
กรก่อสร้ำง
นำยสมคิด คำคำน

22/2564 (CNTR-0043/64)

15/12/2563

ค่ำใช้สอย

8

นำยจิณวัฒร์ ผำยคำ

22/2564 (CNTR-0049/64)

17/12/2563

ค่ำวัสดุ

9

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
นำยปฏิวตั ิ คำแหวน

CNTR-0011/64-2

09/12/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปกำร โครงกำรก่อสร้ำงฝำยคอนกรีต
เสริมเหล็ก ปำกห้วยยำง หมูท
่ ี่ 8
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
บริกำร
วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

CNTR-0012/64-2

30/12/2563

ค่ำวัสดุ

CNTR-0014/64-2

09/12/2563

CNTR-0015/64-1

09/12/2563

13

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
นำยนพรัตน์ ประทุมมำศ

CNTR-0037/64

24/12/2563

14

นำงหัสดี เสำวภำ

CNTR-0038/64

24/12/2563

15

หจก.คลังเครือ
่ งเขียนอภิญญำ

CNTR-0039/64

24/12/2563

16

หจก.คลังเครือ
่ งเขียนอภิญญำ

CNTR-0040/64

24/12/2563

17

หจก.คลังเครือ
่ งเขียนอภิญญำ

CNTR-0041/64

24/12/2563

18

หจก.คลังเครือ
่ งเขียนอภิญญำ

CNTR-0042/64

24/12/2563

19

นำยจิณวัฒร์ ผำยคำ

CNTR-0050/64

21/12/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรงำนคลัง

20

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ดรีม เดย์
สเตชั่นเนอรี่

CNTR-0051/64

24/12/2563

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

10
11
12

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : ธันวำคม , ประเภทค้นหำ : ประเภทรำยจ่ำย , โดย : ทุกประเภท

ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้สอย

มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ ของ สำนัก
วัสดุสำนักงำน
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อ (น้ำ
ดืม
่ ) กองกำรศึกษำ ประจำปี
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ (กอง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลือ
่ (กองช่ำง)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม มีควำมประสงค์จำ้ งเหมำซ่อมบำรุง
รถจักรยำนยนต์ สำมล้อ (ซำเล้ง)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม มีควำมประสงค์จำ้ งเหมำซ่อมบำรุง
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย
วัสดุสำนักงำน
จัดซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 9
รำยกำร
วัสดุเครือ
่ งแต่งกำย
จัดซื้อวัสดุเครือ
่ งแต่งกำย จำนวน 2
รำยกำร
วัสดุวท
ิ ยำศำสตร์หรือ
ผ้ำปิ ดจมูก 3 ชัน
้ กระดำษ (50
กำรแพทย์
ชิน
้ ) สีฟ้ำ /แพค
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2
รำยกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม มีควำมประสงค์จำ้ งเหมำซ่อมแซม
เครื
อ
่ งคอมพิวเตอร์
(กองคลั
วัสดุสำนักงำน
มีควำมประสงค์
จะขอจั
ดซื้อวัสง)ดุ
สำนักงำน (กองคลัง) จำนวน 2

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนฝำย
วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 6/5/2564 10:49:51

รำยงำนกำรก่อหนี้ผูกพัน
อ.น้ำปำด จ.อุตรดิตถ์

หน้ำ : 1/1

ณ วันที่ 6 พฤษภำคม 2564

1/2564 (CNTR-0063/64)

22/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

2/2564 (CNTR-0064/64)

22/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก
๊
ส
ำหรั
บประมวลผล
เครื
อ
่ งคอมพิ
วเตอร์ สำหรับ

22,000.00

2

บริษท
ั แอดไวซ์ น้ำปำด
จบริ
ำกัด
ษท
ั แอดไวซ์ น้ำปำด

จำนวนเงิน
ขอซื้ อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
22,000.00

22,000.00

22,000.00

3

จนำยสวั
ำกัด สดิ ์ ศิริ

24/2564 (CNTR-0053/64)

05/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง

21,000.00

21,000.00

4

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด รวย
อนันต์วสั ดุกอ
่ สร้ำง
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด รวย
อนันต์วสั ดุกอ
่ สร้ำง
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด รวย
อนันต์วสั ดุกอ
่ สร้ำง
นำยอภิสท
ิ ธิ ์ ตัง้ ศรีสข
ุ

25/2564 (CNTR-0056/64)

11/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

6,914.00

6,914.00

26/2564 (CNTR-0055/64)

11/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้ำง

16,425.00

16,425.00

27/2564 (CNTR-0057/64)

11/01/2564

ค่ำวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

5,770.00

5,770.00

28/2564 (CNTR-0054/64)

08/01/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

9,660.00

33/2564 (CNTR-0068/64)

26/01/2564

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริ
วั
สดุกงำร
ำนบ้ำนงำนครัว

9,660.00
6,185.00

6,185.00

CNTR-0011/64-3

06/01/2564

83,760.00

83,760.00

CNTR-0013/64-2

06/01/2564

42,400.00

42,400.00

CNTR-0014/64-3

06/01/2564

106,900.00

106,900.00

CNTR-0015/64-2

06/01/2564

26,600.00

26,600.00

13

หจก.คลังเครือ
่ งเขียน
อภิญญำ
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
นำยเวส แพงผม

CNTR-0052/64

27/01/2564

300.00

300.00

14

นำยจิณวัฒร์ ผำยคำ

CNTR-0058/64

3,000.00

3,000.00

15

นำยจิณวัฒร์ ผำยคำ

CNTR-0059/64

16
17

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ดรีม เดย์
สเตชั่นเนอรี่
นำยจรูญ พลบุญ

18
19

ลำดับ
1

5
6
7
8
9
10
11
12

20
21

ชือ
่ เจ้ำหนี้

เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งำน

หมวด

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ ค่ำวัสดุ
ประถมศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป
ค่ำวัสดุ

ประเภทรำยจ่ำย

โครงกำร/รำยกำร

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร

วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
่

มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
่ ของ สำนัก
วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
่
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
่ (สำหรับ
วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
่
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
่ (กอง
วัสดุเชือ
้ เพลิงและหล่อลืน
่
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชือ
้ เพลิงและหล่อลือ
่ (กองช่ำง)
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและ
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม มีควำมประสงค์จำ้ งเหมำซ่อมแซม
เครื
อ
่ งคอมพิวเตอร์
แบบพกพำ
วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ
มีควำมประสงค์
จะขอจั
ดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้
ำและวิ
ท
ยุ
(ส
ำนั
กปลั
วัสดุสำนักงำน
มีควำมประสงค์จะขอจั
ดซืด้อ)วัสดุ

ค่ำวัสดุ

19/01/2564

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรงำนคลัง

19/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

CNTR-0060/64

19/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

CNTR-0061/64

19/01/2564

ค่ำใช้สอย

นำงหัสดี เสำวภำ

CNTR-0062/64

19/01/2564

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ประจักษ์
เฟอร์นิเจอร์
หจก.คลังเครือ
่ งเขียน
อภิ
ญญำงเครือ
หจก.คลั
่ งเขียน

CNTR-0065/64

29/01/2564

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

สำนักงำน (สำนักปลัด) จำนวน 2
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม มีควำมประสงค์จำ้ งเหมำซ่อมบำรุง
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม มีควำมประสงค์จำ้ งเหมำซ่อมแซม
รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิ
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
เก้ำอีท
้ ำงำน

CNTR-0066/64

29/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

CNTR-0067/64

29/01/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

อภิญญำ

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : มกรำคม , ประเภทค้นหำ : งำน , โดย : ทุกงำน

ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย

ค่ำใช้สอย

มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
งำนบ้
ำนงำนครัวจะขอจั
จำนวน
มีควำมประสงค์
ดซื้อ2วัสดุ
สำนักงำน จำนวน 2 รำยกำร

จำนวนเงิน
ขอซื้ อขอจ้ำง
/สัญญำ

530.00

530.00

1,840.00

1,840.00

600.00

600.00

120.00

120.00

2,900.00

2,900.00

865.00

865.00

3,820.00

3,820.00

รวม

383,589.00

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนฝำย
รำยงำนกำรก่อหนี้ผก
ู พัน

1

ชื่อเจ้ำหนี้

เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งำน

3/2564 (CNTR-0084/64)

18/02/2564

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

33/2564 (CNTR-0071/64)

08/02/2564

34/2564 (CNTR-0075/64)

10/02/2564

35/2564 (CNTR-0070/64)

01/02/2564

36/2564 (CNTR-0069/64)

01/02/2564

40/2564 (CNTR-0087/64)

25/02/2564

41/2564 (CNTR-0088/64)

25/02/2564

งำนอนุรกั ษ์ แหล่งน้ำและ
ป่ ำไม้
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไป
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข

ค่ำวัสดุ

หมวด

6

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด พ.กิตติ
กรก่อสร้ำง
บริษท
ั อีซูซุอุตรดิตถ์ฮก
อันตึง๊ จำกัด
บริษท
ั สตำร์ โอ.เอ. แอนด์
คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษท
ั เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด
บริษท
ั เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด
นำยจิณวัฒร์ ผำยคำ

7

นำยพิเชษฐ์ โตสวัสดิ ์

8

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
นำยปฏิวตั ิ คำแหวน

CNTR-0011/64-4

09/02/2564

CNTR-0012/64-3

02/02/2564

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ยศสรัล
แมชชีนเนอร์รี่ แอนด์
ทรำนสปอร์ต
บริษท
ั วีเคออโตโมบิล จำกัด

CNTR-0013/64-3

09/02/2564

CNTR-0014/64-4

09/02/2564

CNTR-0015/64-3

09/02/2564

CNTR-0072/64

11/02/2564

CNTR-0073/64

11/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

CNTR-0074/64

11/02/2564

CNTR-0076/64

11/02/2564

17

น.ส.อุบรรญำ วันเกลี้ยง

CNTR-0077/64

11/02/2564

18

นำงศิรพ
ิ รรณ จันทร์คำ

CNTR-0078/64

11/02/2564

19

นำงสมพร สีหำ

CNTR-0079/64

11/02/2564

20

นำยอภิสท
ิ ธิ ์ ตัง้ ศรีสุข

CNTR-0080/64

19/02/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

16

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด อุตรดิตถ์
กำรไฟฟ้ ำ
นำงสำวพิมพ์นิภำ คนดี

21

นำงพยอม มองเชิง

CNTR-0081/64

25/02/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

22

นำยจิณวัฒร์ ผำยคำ

CNTR-0082/64

25/02/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

23

นำยจิณวัฒร์ ผำยคำ

CNTR-0083/64

25/02/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ ค่ำใช้สอย
กำรศึกษำ
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

2
3
4
5

9
10
11
12
13
14
15

24

นำยอภิสท
ิ ธิ ์ ตัง้ ศรีสุข

หน้ำ : 1/1

ณ วันที่ 6 พฤษภำคม 2564

อ.น้ำปำด จ.อุตรดิตถ์

ลำดับ

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 6/5/2564 10:49:58

CNTR-0085/64

25/02/2564

ประเภทรำยจ่ำย

โครงกำร/รำยกำร

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
164,500.00

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
164,500.00

5,144.56

5,144.56

51,000.00

51,000.00

63,865.48

63,865.48

12,712.56

12,712.56

ค่ำใช้สอย

ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปกำร ซ่อมแซมลำเหมือง คสล. นำทุง่
ใหญ่ หมู่ 7
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ครุภ ัณฑ์กำรศึกษำ

ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

8,450.00

8,450.00

ค่ำวัสดุ

วัสดุวท
ิ ยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

9,580.00

9,580.00

81,060.00

81,060.00

3,828.00

3,828.00

41,000.00

41,000.00

101,700.00

101,700.00

24,900.00

24,900.00

4,012.50

4,012.50

1,615.00

1,615.00

2,150.00

2,150.00

2,037.00

2,037.00

984.00

984.00

1,188.00

1,188.00

1,191.00

1,191.00

500.00

500.00

ค่ำวัสดุ

ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้สอย

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV

มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ ของ สำนัก
วัสดุสำนักงำน
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อ (น้ำ
ดืม
่ ) กองกำรศึกษำ ประจำปี
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ (สำหรับ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ (กอง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลือ
่ (กองช่ำง)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงรถขยะ
หมำยเลขทะเบียน 81-1087 ของ
สำนักงำน อบต.บ้ำนฝำย จำนวน 4
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงรถยนต์(เซฟโร
เลต)
หมำยเลขทะเบี
ยนดกต
วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ
มีควำมประสงค์
จะขอจั
ซื้อวั1526
สดุ
ไฟฟ้ ำและวิทยุ จำนวน 4 รำยกำร
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
้ ทะเบียนสัตว์ ตำม
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
และขึน
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
้ ทะเบียนสัตว์ ตำม
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
และขึน
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
้ ทะเบียนสัตว์ ตำม
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
และขึน
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
้ ทะเบียนสัตว์ ตำม
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
และขึน
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
บริ
กก
ำรำรเกษตร
วั
สดุ
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
กำรเกษตร
จำนวน
1 รำยกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม มี
ควำมประสงค์
จำ้ งเหมำซ่
อมแซม
เครื
อ
่ งพิมพ์ HPจLaserjet
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม มี
ควำมประสงค์
ำ้ งเหมำซ่อ1020
มแซม
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ

คอมพิวเตอร์ รหัสครุภ ัณฑ์ 416–
โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำร
สุขำภิบำลสิง่ แวดล้อม สำหรับ

240.00

240.00

2,400.00

2,400.00

500.00

500.00

500.00

500.00

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนฝำย
รำยงำนกำรก่อหนี้ผก
ู พัน

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด รวย
อนันต์วสั ดุกอ
่ สร้ำง
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ณ วันที่ 6 พฤษภำคม 2564

อ.น้ำปำด จ.อุตรดิตถ์
25

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 6/5/2564 10:49:58

CNTR-0086/64

25/02/2564

งบกลำง

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : กุมภำพันธ์ , ประเภทค้นหำ : งำน , โดย : ทุกงำน

งบกลำง

สำรองจ่ำย

มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เพือ
่ ซ่อมแซมลำเหมืองใหญ่ หน้ำ

3,625.00

3,625.00

รวม

588,683.10

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนฝำย
รำยงำนกำรก่อหนี้ผก
ู พัน

1

ชื่อเจ้ำหนี้

หน้ำ : 1/1

ณ วันที่ 6 พฤษภำคม 2564

อ.น้ำปำด จ.อุตรดิตถ์

ลำดับ

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 6/5/2564 10:50:14

เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งำน

หมวด

ประเภทรำยจ่ำย

โครงกำร/รำยกำร

44,000.00

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
44,000.00

22,300.00

22,300.00

28,000.00

28,000.00

13,500.00

13,500.00

บริษท
ั แอดไวซ์ น้ำปำด
จนำงหั
ำกัด สดี เสำวภำ

3/2564 (CNTR-0089/64)

02/03/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

ครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์

2

43/2564 (CNTR-0094/64)

08/03/2564

ค่ำวัสดุ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

3

นำยสมพงษ์ ธรรมลังกำ

44/2564 (CNTR-0095/64)

08/03/2564

ค่ำวัสดุ

4

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ประจักษ์ 45/2564 (CNTR-0096/64)
เฟอร์นิเจอร์
หจก.คลังเครือ
่ งเขียนอภิญญำ 46/2564 (CNTR-0097/64)

08/03/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

วัสดุวท
ิ ยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์
ครุภ ัณฑ์สำนักงำน

08/03/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

6,330.00

6,330.00

หจก.คลังเครือ
่ งเขียนอภิญญำ 47/2564 (CNTR-0098/64)
นำยพิเชษฐ์ โตสวัสดิ ์
48/2564 (CNTR-0102/64)

08/03/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

12,845.00

12,845.00

09/03/2564

ค่ำใช้สอย

54,000.00

5/2564 (CNTR-0105/64)

10/03/2564

218,500.00

218,500.00

53/2564 (CNTR-0106/64)

24/03/2564

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนขั บ้ำ ตำม
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปกำร ก่อสร้ำงถนน คสล. สำยเหล่ำเสือ
หมูท
่ ี่ 3
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

54,000.00

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด พ.กิตติ
กรก่อสร้ำง
นำงหัสดี เสำวภำ

36,600.00

36,600.00

บริษท
ั เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด
บริษท
ั เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
นำยปฏิวตั ิ คำแหวน

55/2564 (CNTR-0110/64)

31/03/2564

ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

6,240.36

6,240.36

56/2564 (CNTR-0111/64)

31/03/2564

ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

61,050.74

61,050.74

CNTR-0011/64-5

22/03/2564

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ
งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

77,260.00

77,260.00

CNTR-0012/64-4

02/03/2564

ค่ำวัสดุ

3,720.00

3,720.00

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โชติ
เพิม
่ พูนทรัพย์ปิโตรเลียม
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด อุตรดิตถ์
กำรไฟฟ้ ำ
นำยธันวำ วงศ์วำสน์

CNTR-0013/64-4

22/03/2564

39,400.00

39,400.00

CNTR-0014/64-5

22/03/2564

96,500.00

96,500.00

CNTR-0015/64-4

22/03/2564

23,200.00

23,200.00

CNTR-0090/64

09/03/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

1,500.00

1,500.00

3,680.00

3,680.00

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำใช้สอย

4,348.48

4,348.48

4,440.50

4,440.50

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนกีฬำและนันทนำกำร

ค่ำวัสดุ

1,000.00

1,000.00

4,070.00

4,070.00

4,320.00

4,320.00

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำใช้สอย

1,200.00

1,200.00

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CNTR-0091/64

09/03/2564

CNTR-0092/64

09/03/2564

CNTR-0093/64

09/03/2564

CNTR-0099/64

12/03/2564

22

บริษท
ั อีซูซุอุตรดิตถ์ฮก
อันตึง๊ จำกัด
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ยศสรัล
แมชชีนเนอร์รี่ แอนด์
ทรำนสปอร์ต
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ดรีม เดย์
สเตชั่นเนอรี่
หจก.คลังเครือ
่ งเขียนอภิญญำ

CNTR-0100/64

12/03/2564

23

หจก.จิมสปอร์ตอุตรดิตถ์

CNTR-0101/64

12/03/2564

24

นำยจรูญ พลบุญ

CNTR-0103/64

12/03/2564

19
20
21

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ
ค่ำวัสดุ

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้สอย

เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ

จัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน

มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ ของ สำนัก
วัสดุสำนักงำน
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อ (น้ำ
ดืม
่ ) กองกำรศึกษำ ประจำปี
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ (สำหรับ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ (กอง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลือ
่ (กองช่ำง)
วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้ ำและวิทยุ จำนวน 1 รำยกำร
วัสดุกำรเกษตร
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
จำนวน
2 รำยกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม กำรเกษตร
มีควำมประสงค์
จำ้ งเหมำซ่
อมแซม
รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม มีควำมประสงค์จำ้ งเหมำซ่อมแซม
รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิ
กพร้อมกระเช้ำไฟฟ้ ำ หมำยเลข
วัสดุวท
ิ ยำศำสตร์หรือ
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
กำรแพทย์
วิทยำศำตร์หรือกำรแพทย์ จำนวน
วัสดุวท
ิ ยำศำสตร์หรือ
มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อวัสดุ
กำรแพทย์
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
ปฏิ
ตั ริ งำชกำรที
ไ่ ม่เอข้มแซม
ำ
แข่
ขันกีฬำ จำ้ งเหมำซ่อมแซม
ค่
ำบบำรุ
รักษำและซ่
มี
คงวำมประสงค์
รถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนฝำย
รำยงำนกำรก่อหนี้ผก
ู พัน

นำยอภิสท
ิ ธิ ์ ตัง้ ศรีสุข

หน้ำ : 1/1

ณ วันที่ 6 พฤษภำคม 2564

อ.น้ำปำด จ.อุตรดิตถ์
25

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 6/5/2564 10:50:14

CNTR-0104/64

12/03/2564

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : มีนำคม , ประเภทค้นหำ : งำน , โดย : ทุกงำน

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

มีควำมประสงค์จะขอจัดซื้อพระ
บรมฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จ

1,790.00

1,790.00

รวม

769,795.08

