
ล ำดบั ชื่อเจ้ำหน้ี งำน หมวด

1 นำงสำวสุนิตำ เคนไชยวงค์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

2 บรษิทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ 

จ ำกดั

งำนระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

3 บรษิทั ชอกมลรตัน์ จ ำกดั งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

4 บรษิทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ 

จ ำกดั

งำนระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

5 บรษิทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ 

จ ำกดั

งำนระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

6 นำยปฏวิตั ิค ำแหวน งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

7 บรษิทั ชอกมลรตัน์ จ ำกดั งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

8 นำงยุพำภรณ์ กองมำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

9 บรษิทั ชอกมลรตัน์ จ ำกดั งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

10 นำงรำตรี ฟองดำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

11 บรษิทั ชอกมลรตัน์ จ ำกดั งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

12 นำงมกุ อนิดำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

13 นำงบญุลว้น โจม่ำลำ งำนระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษำ

คำ่ใชส้อย

14 บรษิทั ชอกมลรตัน์ จ ำกดั งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

15 นำยศกัดิส์ทิธิ ์ค ำทอง งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย

16 บรษิทั ชอกมลรตัน์ จ ำกดั งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

17 บรษิทั ชอกมลรตัน์ จ ำกดั งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

18 บรษิทั ชอกมลรตัน์ จ ำกดั งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

19 บรษิทั ชอกมลรตัน์ จ ำกดั งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

20 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

21 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

22 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุCNTR-0005/63 10/10/2562 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (ส ำนกัปลดั) 

94,800.00 94,800.00

CNTR-0004/63-1 10/10/2562 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (กองชำ่ง)  

28,300.00 28,300.00

CNTR-0004/63 10/10/2562 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (กองชำ่ง)  

30,000.00

CNTR-0003/63-1 10/10/2562 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (กอง

85,000.00 85,000.00

CNTR-0003/63 10/10/2562 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (กอง

84,000.00

9/2563 (CNTR-0022/63) 29/10/2562 คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมถนน

พำรำแอสฟลัต์ตกิคอนกรีต สำย

248,300.00 248,300.00

8/2563 (CNTR-0023/63) 29/10/2562 คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมถนน

พำรำแอสฟลัต์ตกิคอนกรีต สำย

186,900.00 186,900.00

7/2563 (CNTR-0028/63) 29/10/2562 คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมถนน

พำรำแอสฟลัต์ตกิคอนกรีต สำย

201,800.00 201,800.00

6/2563 (CNTR-0027/63) 29/10/2562 คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมถนน

พำรำแอสฟลัต์ตกิคอนกรีต สำย

111,600.00 111,600.00

6/2563 (CNTR-0014/63) 04/10/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 44,700.00 44,700.00

5/2563 (CNTR-0026/63) 29/10/2562 คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมถนน

พำรำแอสฟลัต์ตกิคอนกรีต สำย

538,404.67 538,404.67

5/2563 (CNTR-0012/63) 04/10/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 108,000.00 108,000.00

5/2563 (CNTR-0002/63) 02/10/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 108,000.00 108,000.00

4/2563 (CNTR-0029/63) 29/10/2562 คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมถนน

พำรำแอสฟลัต์ตกิคอนกรีต สำย

662,000.00 662,000.00

4/2563 (CNTR-0011/63) 04/10/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 108,000.00 108,000.00

3/2563 (CNTR-0025/63) 29/10/2562 คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร โครงปรบัปรุงซอ่มแซมถนนพำรำ

แอสฟลัต์ตกิคอนกรีต สำยบำ้น

299,365.38 299,365.38

3/2563 (CNTR-0010/63) 03/10/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 81,000.00 81,000.00

2/2563 (CNTR-0024/63) 29/10/2562 คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมถนน

พำรำแอสฟลัต์ตกิคอนกรีต สำยวดั

844,400.00 844,400.00

2/2563 (CNTR-0015/63) 07/10/2562 วสัดสุ ำนกังำน 6,000.00 6,000.00

12/2563 (CNTR-0031/63) 31/10/2562 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 30,399.60 30,399.60

11/2563 (CNTR-0032/63) 31/10/2562 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 7,061.46 7,061.46

1/2563 (CNTR-0021/63) 29/10/2562 คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร โครงกำรปรบัปรุงซอ่มแซมถนน

พำรำแอสฟลัต์ตกิคอนกรีต สำย

838,800.00 838,800.00

1/2563 (CNTR-0009/63) 03/10/2562 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 7,061.46 7,061.46

1/2563 (CNTR-0001/63) 02/10/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 5,000.00 5,000.00

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบำ้นฝำย

รำยงำนกำรกอ่หน้ีผกูพนั วนัทีพ่มิพ์ : 6/5/2564  10:50:46

หน้ำ : 1/1

อ.น ้ำปำด จ.อุตรดติถ์ ณ วนัที ่6 พฤษภำคม 2564



องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบำ้นฝำย

รำยงำนกำรกอ่หน้ีผกูพนั วนัทีพ่มิพ์ : 6/5/2564  10:50:46

หน้ำ : 1/1

อ.น ้ำปำด จ.อุตรดติถ์ ณ วนัที ่6 พฤษภำคม 2564

23 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพล

เรือนและระงบัอคัคภียั

คำ่วสัดุ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพล

เรือนและระงบัอคัคภียั

คำ่วสัดุ

24 นำยอภชิำต ิอฒัมำศ งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย

25 นำยปฏวิตั ิค ำแหวน งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ

26 นำงบศุรนิทร์ วนันำหมอ่ง งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

27 นำยอภสิทิธิ ์ต ัง้ศรีสุข งำนอนุรกัษ์แหลง่น ้ำและ

ป่ำไม้

คำ่ใชส้อย

28 นำยปฏวิตั ิค ำแหวน งำนอนุรกัษ์แหลง่น ้ำและ

ป่ำไม้

คำ่ใชส้อย

29 นำงบศุรนิทร์ วนันำหมอ่ง งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

รวม 4,701,112.57

ปีงบประมำณ : 2563, เดอืน : ตลุำคม , ประเภทคน้หำ : งำน , โดย : ทุกงำน

CNTR-0019/63 22/10/2562 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จำ้งเหมำจดัท ำพวงมำลำดอกไม้

ประดษิฐ์โทนสีชมพู  พรอ้มชือ่

1,000.00 1,000.00

CNTR-0018/63 22/10/2562 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรจติอำสำพระรำชทำน

ตำมแนวพระรำชด ำริ

850.00 850.00

CNTR-0017/63 22/10/2562 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรจติอำสำพระรำชทำน

ตำมแนวพระรำชด ำริ

750.00 750.00

CNTR-0016/63 22/10/2562 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

มคีวำมประสงค์จำ้งเหมำจดัท ำพวง

มำลำดอกไมป้ระดษิฐ์โทนสีเหลือง 

1,000.00 1,000.00

CNTR-0013/63 10/10/2562 วสัดสุ ำนกังำน มคีวำมประสงค์จดัซ้ือ (น ้ำดืม่) ของ

 ศพด. อตบ.บำ้นฝำย  ประจ ำปี

4,320.00 4,320.00

CNTR-0008/63 10/10/2562 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรจดัท ำ

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ

9,000.00 9,000.00

CNTR-0006/63-1 10/10/2562 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จกัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  ประจ ำปี

39,300.00 39,300.00

CNTR-0006/63 10/10/2562 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จกัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  ประจ ำปี

39,600.00



ล ำดบั ชื่อเจ้ำหน้ี งำน หมวด

1 นำงลภสัรดำ รกัษ์ศริิ งำนบรกิำรสำธำรณสุขและ

งำนสำธำรณสุขอืน่

คำ่ใชส้อย

2 นำงวรรณำ แกว้ฟ้ำ งำนบรกิำรสำธำรณสุขและ

งำนสำธำรณสุขอืน่

คำ่ใชส้อย

3 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั สมำร์ท 

เอสเอ็นเอส รชิ

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพล

เรือนและระงบัอคัคภียั

คำ่ใชส้อย

4 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

5 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

6 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

7 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพล

เรือนและระงบัอคัคภียั

คำ่วสัดุ

8 นำยปฏวิตั ิค ำแหวน งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ

9 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งบกลำง งบกลำง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งบกลำง งบกลำง

10 นำงสำวทกัษพร ค ำนำค งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

11 วำ่ที ่ร.ต. หญงิรตพิร โพธิ ์

จวง

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

12 นำยอภชิำต ิอฒัมำศ งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย

13 นำยอภสิทิธิ ์ต ัง้ศรีสุข งำนบรกิำรสำธำรณสุขและ

งำนสำธำรณสุขอืน่

คำ่ใชส้อย

14 นำยบำรม ีจนัลิ งำนบรกิำรสำธำรณสุขและ

งำนสำธำรณสุขอืน่

คำ่ใชส้อย

15 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ดรีม เดย์

 สเตช ั่นเนอรี่

งำนบรกิำรสำธำรณสุขและ

งำนสำธำรณสุขอืน่

คำ่ใชส้อย

16 นำยโอภำส พมิพ์สอำด งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

รวม 489,070.80

ปีงบประมำณ : 2563, เดอืน : พฤศจกิำยน , ประเภทคน้หำ : งำน , โดย : ทุกงำน

CNTR-0041/63 22/11/2562 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม มคีวำมประสงค์จำ้งเหมำซอ่มแซม

คอมพวิเตอร์ รหสัครุภณัฑ์ 416 - 

500.00 500.00

CNTR-0037/63 12/11/2562 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรส่งเสรมิกำรจดักำร

สุขำภบิำลสิง่แวดลอ้ม ส ำหรบั

690.00 690.00

CNTR-0036/63 12/11/2562 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรส่งเสรมิกำรจดักำร

สุขำภบิำลสิง่แวดลอ้ม ส ำหรบั

828.00 828.00

CNTR-0035/63 12/11/2562 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรส่งเสรมิกำรจดักำร

สุขำภบิำลสิง่แวดลอ้ม ส ำหรบั

500.00 500.00

CNTR-0034/63 01/11/2562 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนินกำรจดัท ำ

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ

9,000.00 9,000.00

CNTR-0033/63 01/11/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 99,000.00 99,000.00

CNTR-0030/63 01/11/2562 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำ

บคุคลภำยนอกในต ำแหน่ง  

99,000.00 99,000.00

CNTR-0020/63-1 11/11/2562 ส ำรองจำ่ย มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือน ้ำมนั

ดเีซล ส ำหรบัเครือ่งสูบน ้ำ CMC 

7,324.80 7,324.80

CNTR-0020/63 01/11/2562 ส ำรองจำ่ย มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือน ้ำมนั

ดเีซล ส ำหรบัเครือ่งสูบน ้ำ CMC 

7,336.00

CNTR-0013/63-1 04/11/2562 วสัดสุ ำนกังำน มคีวำมประสงค์จดัซ้ือ (น ้ำดืม่) ของ

 ศพด. อตบ.บำ้นฝำย  ประจ ำปี

4,308.00 4,308.00

CNTR-0006/63-2 12/11/2562 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จกัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  ประจ ำปี

37,300.00 37,300.00

CNTR-0005/63-1 12/11/2562 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (ส ำนกัปลดั) 

94,080.00 94,080.00

CNTR-0004/63-2 12/11/2562 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (กองชำ่ง)  

27,400.00 27,400.00

CNTR-0003/63-2 12/11/2562 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (กอง

84,200.00 84,200.00

18/2563 (CNTR-0040/63) 19/11/2562 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 7,000.00 7,000.00

17/2563 (CNTR-0039/63) 19/11/2562 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรส่งเสรมิกำรจดักำร

สุขำภบิำลสิง่แวดลอ้ม ส ำหรบั

12,420.00 12,420.00

14/2563 (CNTR-0038/63) 12/11/2562 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรส่งเสรมิกำรจดักำร

สุขำภบิำลสิง่แวดลอ้ม ส ำหรบั

5,520.00 5,520.00

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบำ้นฝำย

รำยงำนกำรกอ่หน้ีผกูพนั วนัทีพ่มิพ์ : 6/5/2564  10:50:38

หน้ำ : 1/1

อ.น ้ำปำด จ.อุตรดติถ์ ณ วนัที ่6 พฤษภำคม 2564



ล ำดบั ชื่อเจ้ำหน้ี งำน หมวด

1 บรษิทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ 

จ ำกดั

งำนระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

2 หจก.คลงัเครือ่งเขยีนอภญิญำ งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

3 หจก.คลงัเครือ่งเขยีนอภญิญำ งำนระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

4 บรษิทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ 

จ ำกดั

งำนระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

5 บรษิทั วี เคออโตโมบลิ จ ำกดั งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

6 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

7 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

8 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพล

เรือนและระงบัอคัคภียั

คำ่วสัดุ

9 นำยปฏวิตั ิค ำแหวน งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ

10 นำยสืบศกัดิ ์เพ็ชรศรี งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

11 นำยจรูญ พลบญุ งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพล

เรือนและระงบัอคัคภียั

คำ่ใชส้อย

12 นำงหสัด ีเสำวภำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่ใชส้อย

13 หจก.คลงัเครือ่งเขยีนอภญิญำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

14 หจก.คลงัเครือ่งเขยีนอภญิญำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

คำ่วสัดุ

15 หจก.คลงัเครือ่งเขยีนอภญิญำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ

16 หจก.คลงัเครือ่งเขยีนอภญิญำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

17 โรงพมิพ์อำสำรกัษำดนิแดน

 กรมกำรปกครอง

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

18 โรงพมิพ์อำสำรกัษำดนิแดน

 กรมกำรปกครอง

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ

19 นำยจรูญ พลบญุ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

รวม 456,884.56

ปีงบประมำณ : 2563, เดอืน : ธนัวำคม , ประเภทคน้หำ : งำน , โดย : ทุกงำน

CNTR-0057/63 09/12/2562 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม มคีวำมประสงค์จำ้งเหมำซอ่มบ ำรุง

รถยนต์ 4 ประต ูหมำยเลขทะเบยีน

1,200.00 1,200.00

CNTR-0056/63 09/12/2562 วสัดสุ ำนกังำน มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

ส ำนกังำน (แบบพมิพ์)  กอง

2,207.90 2,207.90

CNTR-0055/63 09/12/2562 วสัดสุ ำนกังำน มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

ส ำนกังำน (แบบพมิพ์)  กองคลงั  

4,100.00 4,100.00

CNTR-0053/63 09/12/2562 วสัดเุครือ่งแตง่กำย มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

เครือ่งแตง่กำย (กองสำธำรณสุข

2,040.00 2,040.00

CNTR-0052/63 09/12/2562 วสัดสุ ำนกังำน มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

ส ำนกังำน (กองกำรศกึษำฯ)  

150.00 150.00

CNTR-0051/63 09/12/2562 วสัดสุ ำนกังำน มคีวำมประสงค์จดัซ้ือวสัดุ

ส ำนกังำน (กองชำ่ง)  จ ำนวน  6  

3,142.00 3,142.00

CNTR-0050/63 09/12/2562 วสัดสุ ำนกังำน มคีวำมประสงค์จดัซ้ือวสัดุ

ส ำนกังำน (ส ำนกัปลดั)  จ ำนวน  

3,646.00 3,646.00

CNTR-0044/63 03/12/2562 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม มคีวำมประสงค์จำ้งเหมำซอ่มบ ำรุง

รถบรรทุกขยะ หมำยเลขทะเบยีน 

340.00 340.00

CNTR-0043/63 09/12/2562 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม มคีวำมประสงค์จำ้งเหมำซอ่มบ ำรุง

รถบรรทุกน ้ำเอนกประสงค์ 

980.00 980.00

CNTR-0042/63 03/12/2562 วสัดยุำนพำหนะและขนส่ง มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

ยำนพำหนะและขนส่ง  จ ำนวน  1 

200.00 200.00

CNTR-0013/63-2 09/12/2562 วสัดสุ ำนกังำน มคีวำมประสงค์จดัซ้ือ (น ้ำดืม่) ของ

 ศพด. อตบ.บำ้นฝำย  ประจ ำปี

4,260.00 4,260.00

CNTR-0006/63-3 09/12/2562 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จกัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่  ประจ ำปี

37,300.00 37,300.00

CNTR-0005/63-2 09/12/2562 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (ส ำนกัปลดั) 

94,080.00 94,080.00

CNTR-0003/63-3 09/12/2562 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (กอง

84,200.00 84,200.00

24/2563 (CNTR-0054/63) 04/12/2562 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 6,025.00 6,025.00

2/2563 (CNTR-0047/63) 03/12/2562 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 171,849.18 171,849.18

17/2563 (CNTR-0049/63) 03/12/2562 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 5,634.00 5,634.00

16/2563 (CNTR-0048/63) 03/12/2562 วสัดสุ ำนกังำน 7,660.00 7,660.00

1/2563 (CNTR-0046/63) 03/12/2562 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 27,870.48 27,870.48

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบำ้นฝำย

รำยงำนกำรกอ่หน้ีผกูพนั วนัทีพ่มิพ์ : 6/5/2564  10:50:28

หน้ำ : 1/1

อ.น ้ำปำด จ.อุตรดติถ์ ณ วนัที ่6 พฤษภำคม 2564



ล ำดบั ชือ่เจ้ำหน้ี งำน หมวด

1 บรษิทั แอดไวซ์ น ้ำปำด 

จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

2 บรษิทั แอดไวซ์ น ้ำปำด 

จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

3 นำยสวสัดิ ์ ศริิ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

4 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รวย

อนนัต์วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

5 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รวย

อนนัต์วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

6 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั รวย

อนนัต์วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

7 นำยอภสิทิธิ ์ต ัง้ศรีสขุ งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย

8 หจก.คลงัเครือ่งเขยีน

อภญิญำ

งำนระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

9 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

10 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพล

เรือนและระงบัอคัคภียั

คำ่วสัดุ

11 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ

คำ่วสัดุ

12 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

13 นำยเวส แพงผม งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

14 นำยจณิวฒัร์ ผำยค ำ งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย

15 นำยจณิวฒัร์ ผำยค ำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

16 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ดรีม เดย์

 สเตช ั่นเนอรี่

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

17 นำยจรูญ พลบุญ งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพล

เรือนและระงบัอคัคภียั

คำ่ใชส้อย

18 นำงหสัด ีเสำวภำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย

19 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ประจกัษ์

เฟอร์นิเจอร์

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ครุภณัฑ์

20 หจก.คลงัเครือ่งเขยีน

อภญิญำ

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

21 หจก.คลงัเครือ่งเขยีน

อภญิญำ

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

อตุสำหกรรมและกำรโยธำ

คำ่วสัดุ

รวม 383,589.00

ปีงบประมำณ : 2564, เดอืน : มกรำคม , ประเภทคน้หำ : งำน , โดย : ทกุงำน

CNTR-0067/64 29/01/2564 วสัดสุ ำนกังำน มีควำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

ส ำนกังำน  จ ำนวน  2  รำยกำร

3,820.00 3,820.00

CNTR-0066/64 29/01/2564 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั มีควำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

งำนบำ้นงำนครวั  จ ำนวน  2  

865.00 865.00

CNTR-0065/64 29/01/2564 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เกำ้อีท้ ำงำน 2,900.00 2,900.00

CNTR-0062/64 19/01/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม มีควำมประสงค์จำ้งเหมำซ่อมแซม

รถยนต์บรรทุกตดิเครนไฮดรอลิ

120.00 120.00

CNTR-0061/64 19/01/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม มีควำมประสงค์จำ้งเหมำซ่อมบ ำรุง

รถบรรทุกน ้ำเอนกประสงค์ 

600.00 600.00

CNTR-0060/64 19/01/2564 วสัดสุ ำนกังำน มีควำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

ส ำนกังำน (ส ำนกัปลดั)  จ ำนวน  2 

1,840.00 1,840.00

CNTR-0059/64 19/01/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ มีควำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

ไฟฟ้ำและวทิยุ (ส ำนกัปลดั)  

530.00 530.00

CNTR-0058/64 19/01/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม มีควำมประสงค์จำ้งเหมำซ่อมแซม

เครือ่งคอมพวิเตอร์แบบพกพำ 

3,000.00 3,000.00

CNTR-0052/64 27/01/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรรณรงค์ป้องกนัและ

ควบคมุโรคไขเ้ลือดออก

300.00 300.00

CNTR-0015/64-2 06/01/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มีควำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลือ่ (กองชำ่ง) 

26,600.00 26,600.00

CNTR-0014/64-3 06/01/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มีควำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (กอง

106,900.00 106,900.00

CNTR-0013/64-2 06/01/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มีควำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (ส ำหรบั

42,400.00 42,400.00

CNTR-0011/64-3 06/01/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มีควำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ของ ส ำนกั

83,760.00 83,760.00

33/2564 (CNTR-0068/64) 26/01/2564 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 6,185.00 6,185.00

28/2564 (CNTR-0054/64) 08/01/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 9,660.00 9,660.00

27/2564 (CNTR-0057/64) 11/01/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 5,770.00 5,770.00

26/2564 (CNTR-0055/64) 11/01/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง 16,425.00 16,425.00

25/2564 (CNTR-0056/64) 11/01/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 6,914.00 6,914.00

24/2564 (CNTR-0053/64) 05/01/2564 วสัดสุ ำนกังำน 21,000.00 21,000.00

2/2564 (CNTR-0064/64) 22/01/2564 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เครือ่งคอมพวิเตอร์  ส ำหรบั

ประมวลผล  แบบที ่ 1   (จอแสดง

22,000.00 22,000.00

1/2564 (CNTR-0063/64) 22/01/2564 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 

ส ำหรบัประมวลผล

22,000.00 22,000.00

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลบ้ำนฝำย

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั วนัทีพ่มิพ์ : 6/5/2564  10:49:51

หน้ำ : 1/1

อ.น ้ำปำด จ.อตุรดติถ์ ณ วนัที ่6 พฤษภำคม 2564



ล ำดบั ชื่อเจ้ำหน้ี งำน หมวด

1 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั พ.กติติ

กรกอ่สรำ้ง

งำนอนุรกัษ์แหลง่น ้ำและ

ป่ำไม้

คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

2 บรษิทั อีซูซุอุตรดติถ์ฮก

อนัตึง๊ จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่ใชส้อย

3 บรษิทั สตำร์ โอ.เอ. แอนด์ 

คอมมนูิเคช ั่น จ ำกดั

งำนระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษำ

คำ่ครุภณัฑ์

4 บรษิทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ 

จ ำกดั

งำนระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

5 บรษิทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ 

จ ำกดั

งำนระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

6 นำยจณิวฒัร์ ผำยค ำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ

7 นำยพเิชษฐ์ โตสวสัดิ ์ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

8 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

9 นำยปฏวิตั ิค ำแหวน งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ

10 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพล

เรือนและระงบัอคัคภียั

คำ่วสัดุ

11 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

12 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

13 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั  ยศสรลั  

แมชชีนเนอร์รี ่ แอนด์  

ทรำนสปอร์ต

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่ใชส้อย

14 บรษิทัวีเคออโตโมบลิ จ ำกดั งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

15 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั อุตรดติถ์

กำรไฟฟ้ำ

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

16 นำงสำวพมิพ์นิภำ คนดี งำนบรกิำรสำธำรณสุขและ

งำนสำธำรณสุขอืน่

คำ่ใชส้อย

17 น.ส.อุบรรญำ วนัเกล้ียง งำนบรกิำรสำธำรณสุขและ

งำนสำธำรณสุขอืน่

คำ่ใชส้อย

18 นำงศริพิรรณ จนัทร์ค ำ งำนบรกิำรสำธำรณสุขและ

งำนสำธำรณสุขอืน่

คำ่ใชส้อย

19 นำงสมพร สีหำ งำนบรกิำรสำธำรณสุขและ

งำนสำธำรณสุขอืน่

คำ่ใชส้อย

20 นำยอภสิทิธิ ์ต ัง้ศรีสุข งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

21 นำงพยอม มองเชงิ งำนส่งเสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ

22 นำยจณิวฒัร์ ผำยค ำ งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย

23 นำยจณิวฒัร์ ผำยค ำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

24 นำยอภสิทิธิ ์ต ัง้ศรีสุข งำนบรกิำรสำธำรณสุขและ

งำนสำธำรณสุขอืน่

คำ่ใชส้อยCNTR-0085/64 25/02/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรส่งเสรมิกำรจดักำร

สุขำภบิำลสิง่แวดลอ้ม ส ำหรบั

500.00 500.00

CNTR-0083/64 25/02/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม มคีวำมประสงค์จำ้งเหมำซอ่มแซม

คอมพวิเตอร์ รหสัครุภณัฑ์ 416–

500.00 500.00

CNTR-0082/64 25/02/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม มคีวำมประสงค์จำ้งเหมำซอ่มแซม

เครือ่งพมิพ์ HP Laserjet 1020 

2,400.00 2,400.00

CNTR-0081/64 25/02/2564 วสัดกุำรเกษตร มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

กำรเกษตร  จ ำนวน  1  รำยกำร

240.00 240.00

CNTR-0080/64 19/02/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 500.00 500.00

CNTR-0079/64 11/02/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัว์

และขึน้ทะเบยีนสตัว์  ตำม

1,191.00 1,191.00

CNTR-0078/64 11/02/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัว์

และขึน้ทะเบยีนสตัว์  ตำม

1,188.00 1,188.00

CNTR-0077/64 11/02/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัว์

และขึน้ทะเบยีนสตัว์  ตำม

984.00 984.00

CNTR-0076/64 11/02/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรส ำรวจขอ้มลูจ ำนวนสตัว์

และขึน้ทะเบยีนสตัว์  ตำม

2,037.00 2,037.00

CNTR-0074/64 11/02/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

ไฟฟ้ำและวทิยุ  จ ำนวน  4  รำยกำร

2,150.00 2,150.00

CNTR-0073/64 11/02/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งเหมำซอ่มบ ำรุงรถยนต์(เซฟโร

เลต) หมำยเลขทะเบยีน กต 1526 

1,615.00 1,615.00

CNTR-0072/64 11/02/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งเหมำซอ่มบ ำรุงรถขยะ 

หมำยเลขทะเบยีน 81-1087 ของ

ส ำนกังำน อบต.บำ้นฝำย จ ำนวน 4

4,012.50 4,012.50

CNTR-0015/64-3 09/02/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลือ่ (กองชำ่ง) 

24,900.00 24,900.00

CNTR-0014/64-4 09/02/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (กอง

101,700.00 101,700.00

CNTR-0013/64-3 09/02/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (ส ำหรบั

41,000.00 41,000.00

CNTR-0012/64-3 02/02/2564 วสัดสุ ำนกังำน มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือ (น ้ำ

ดืม่) กองกำรศกึษำ  ประจ ำปี

3,828.00 3,828.00

CNTR-0011/64-4 09/02/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ของ ส ำนกั

81,060.00 81,060.00

41/2564 (CNTR-0088/64) 25/02/2564 วสัดวุทิยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์

9,580.00 9,580.00

40/2564 (CNTR-0087/64) 25/02/2564 วสัดคุอมพวิเตอร์ 8,450.00 8,450.00

36/2564 (CNTR-0069/64) 01/02/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 12,712.56 12,712.56

35/2564 (CNTR-0070/64) 01/02/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 63,865.48 63,865.48

34/2564 (CNTR-0075/64) 10/02/2564 ครุภณัฑ์กำรศกึษำ โครงกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำ

ดว้ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV

51,000.00 51,000.00

33/2564 (CNTR-0071/64) 08/02/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 5,144.56 5,144.56

3/2564 (CNTR-0084/64) 18/02/2564 คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร ซอ่มแซมล ำเหมอืง คสล. นำทุง่

ใหญ ่หมู ่7

164,500.00 164,500.00

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบำ้นฝำย

รำยงำนกำรกอ่หน้ีผกูพนั วนัทีพ่มิพ์ : 6/5/2564  10:49:58

หน้ำ : 1/1

อ.น ้ำปำด จ.อุตรดติถ์ ณ วนัที ่6 พฤษภำคม 2564



องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบำ้นฝำย

รำยงำนกำรกอ่หน้ีผกูพนั วนัทีพ่มิพ์ : 6/5/2564  10:49:58

หน้ำ : 1/1

อ.น ้ำปำด จ.อุตรดติถ์ ณ วนัที ่6 พฤษภำคม 2564

25 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั รวย

อนนัต์วสัดกุอ่สรำ้ง

งบกลำง งบกลำง

รวม 588,683.10

ปีงบประมำณ : 2564, เดอืน : กมุภำพนัธ์ , ประเภทคน้หำ : งำน , โดย : ทุกงำน

CNTR-0086/64 25/02/2564 ส ำรองจำ่ย มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัด ุ

เพือ่ซอ่มแซมล ำเหมอืงใหญ ่หน้ำ

3,625.00 3,625.00



ล ำดบั ชื่อเจ้ำหน้ี งำน หมวด

1 บรษิทั แอดไวซ์ น ้ำปำด 

จ ำกดั

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ครุภณัฑ์

2 นำงหสัด ีเสำวภำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

3 นำยสมพงษ์ ธรรมลงักำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

4 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ประจกัษ์

เฟอร์นิเจอร์

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

5 หจก.คลงัเครือ่งเขยีนอภญิญำ งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

6 หจก.คลงัเครือ่งเขยีนอภญิญำ งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

7 นำยพเิชษฐ์ โตสวสัดิ ์ งำนบรกิำรสำธำรณสุขและ

งำนสำธำรณสุขอืน่

คำ่ใชส้อย

8 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั พ.กติติ

กรกอ่สรำ้ง

งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

9 นำงหสัด ีเสำวภำ งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพล

เรือนและระงบัอคัคภียั

คำ่วสัดุ

10 บรษิทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ 

จ ำกดั

งำนระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

11 บรษิทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ 

จ ำกดั

งำนระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

12 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

13 นำยปฏวิตั ิค ำแหวน งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ

14 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพล

เรือนและระงบัอคัคภียั

คำ่วสัดุ

15 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

16 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั โชติ

เพิม่พูนทรพัย์ปิโตรเลียม

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

17 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั อุตรดติถ์

กำรไฟฟ้ำ

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

18 นำยธนัวำ วงศ์วำสน์ งำนส่งเสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ

19 บรษิทั อีซูซุอุตรดติถ์ฮก

อนัตึง๊ จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย

20 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั  ยศสรลั  

แมชชีนเนอร์รี ่ แอนด์  

ทรำนสปอร์ต

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย

21 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ดรีม เดย์

 สเตช ั่นเนอรี่

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

22 หจก.คลงัเครือ่งเขยีนอภญิญำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

23 หจก.จมิสปอร์ตอุตรดติถ์ งำนกีฬำและนนัทนำกำร คำ่ใชส้อย

24 นำยจรูญ พลบญุ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อยCNTR-0103/64 12/03/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม มคีวำมประสงค์จำ้งเหมำซอ่มแซม

รถยนต์บรรทุกตดิเครนไฮดรอลิ

1,200.00 1,200.00

CNTR-0101/64 12/03/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรส่งนกักีฬำเขำ้รว่ม

แขง่ขนักีฬำ

4,320.00 4,320.00

CNTR-0100/64 12/03/2564 วสัดวุทิยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์

มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

วทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  

4,070.00 4,070.00

CNTR-0099/64 12/03/2564 วสัดวุทิยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์

มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

วทิยำศำตร์หรือกำรแพทย์  จ ำนวน

1,000.00 1,000.00

CNTR-0093/64 09/03/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม มคีวำมประสงค์จำ้งเหมำซอ่มแซม

รถยนต์บรรทุกตดิเครนไฮดรอลิ

กพรอ้มกระเชำ้ไฟฟ้ำ หมำยเลข

4,440.50 4,440.50

CNTR-0092/64 09/03/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม มคีวำมประสงค์จำ้งเหมำซอ่มแซม

รถยนต์บรรทุกตดิเครนไฮดรอลิ

4,348.48 4,348.48

CNTR-0091/64 09/03/2564 วสัดกุำรเกษตร มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

กำรเกษตร  จ ำนวน  2  รำยกำร

3,680.00 3,680.00

CNTR-0090/64 09/03/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

ไฟฟ้ำและวทิยุ  จ ำนวน  1  รำยกำร

1,500.00 1,500.00

CNTR-0015/64-4 22/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลือ่ (กองชำ่ง) 

23,200.00 23,200.00

CNTR-0014/64-5 22/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (กอง

96,500.00 96,500.00

CNTR-0013/64-4 22/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (ส ำหรบั

39,400.00 39,400.00

CNTR-0012/64-4 02/03/2564 วสัดสุ ำนกังำน มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือ (น ้ำ

ดืม่) กองกำรศกึษำ  ประจ ำปี

3,720.00 3,720.00

CNTR-0011/64-5 22/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือวสัดุ

เช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ ของ ส ำนกั

77,260.00 77,260.00

56/2564 (CNTR-0111/64) 31/03/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 61,050.74 61,050.74

55/2564 (CNTR-0110/64) 31/03/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 6,240.36 6,240.36

53/2564 (CNTR-0106/64) 24/03/2564 วสัดยุำนพำหนะและขนส่ง 36,600.00 36,600.00

5/2564 (CNTR-0105/64) 10/03/2564 คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร กอ่สรำ้งถนน คสล.  สำยเหลำ่เสือ 

หมูท่ี ่3

218,500.00 218,500.00

48/2564 (CNTR-0102/64) 09/03/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรสตัว์ปลอดโรค  คน

ปลอดภยัจำกโรคพษิสุนขับำ้  ตำม

54,000.00 54,000.00

47/2564 (CNTR-0098/64) 08/03/2564 วสัดสุ ำนกังำน 12,845.00 12,845.00

46/2564 (CNTR-0097/64) 08/03/2564 วสัดคุอมพวิเตอร์ 6,330.00 6,330.00

45/2564 (CNTR-0096/64) 08/03/2564 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน จดัซ้ือเกำ้อี้ท ำงำน 13,500.00 13,500.00

44/2564 (CNTR-0095/64) 08/03/2564 วสัดวุทิยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์

28,000.00 28,000.00

43/2564 (CNTR-0094/64) 08/03/2564 วสัดยุำนพำหนะและขนส่ง 22,300.00 22,300.00

3/2564 (CNTR-0089/64) 02/03/2564 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำน

ประมวลผล แบบที ่1 (จอแสดง

44,000.00 44,000.00

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบำ้นฝำย

รำยงำนกำรกอ่หน้ีผกูพนั วนัทีพ่มิพ์ : 6/5/2564  10:50:14

หน้ำ : 1/1

อ.น ้ำปำด จ.อุตรดติถ์ ณ วนัที ่6 พฤษภำคม 2564



องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบำ้นฝำย

รำยงำนกำรกอ่หน้ีผกูพนั วนัทีพ่มิพ์ : 6/5/2564  10:50:14

หน้ำ : 1/1

อ.น ้ำปำด จ.อุตรดติถ์ ณ วนัที ่6 พฤษภำคม 2564

25 นำยอภสิทิธิ ์ต ัง้ศรีสุข งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

รวม 769,795.08

ปีงบประมำณ : 2564, เดอืน : มีนำคม , ประเภทคน้หำ : งำน , โดย : ทุกงำน

CNTR-0104/64 12/03/2564 วสัดสุ ำนกังำน มคีวำมประสงค์จะขอจดัซ้ือพระ

บรมฉำยำลกัษณ์ พระบำทสมเด็จ

1,790.00 1,790.00


