




วนัที่จดัท ำ วนัที่อนุมตัิ งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย

17/10/2562 17/10/2562 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

22/10/2562 22/10/2562 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

29/10/2562 29/10/2562 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

29/10/2562 29/10/2562 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

29/10/2562 29/10/2562
งำนบริหำรท ั่วไป

เกีย่วกบักำรศกึษำ
คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

31/10/2562 31/10/2562 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

31/10/2562 31/10/2562
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

31/10/2562 31/10/2562
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

31/10/2562 31/10/2562
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

31/10/2562 31/10/2562
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

31/10/2562 31/10/2562
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

05/11/2562 05/11/2562 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

05/11/2562 05/11/2562 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

05/11/2562 05/11/2562 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

05/11/2562 05/11/2562 งำนศกึษำไม่ก ำหนดระดบั คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

05/11/2562 05/11/2562
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

05/11/2562 05/11/2562
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

18/11/2562 18/11/2562 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

18/11/2562 18/11/2562 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดโุฆษณำและเผยแพร่

เลขที่รำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร จ ำนวนเงนิ

63-45-00113-5320400-00001     หจก. โตโยตำ้โครำช 1988 3,823.15

63-45-00111-5320100-00001     นำยยืน คงทอง
คำ่จ้ำงเหมำแรงงำน อำทเิชน่ 

จ้ำงเหมำเดนิสำยไฟ , ตดิต ัง้
1,500.00

63-45-00111-5320300-00001     นำยปองพล คล้ำยสงูเนิน
คำ่พวงมำลยั ชอ่ดอกไม้ พวง

หรีด พรือพวงมำลำ
2,000.00

63-45-00111-5320400-00001     สมพงษ์  แอร์ 800.00

63-45-00211-5320400-00001     สมพงษ์  แอร์ 800.00

63-45-00113-5320100-00001     นำยสวุรรณ  ดษิฐสงูเนิน
เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่

เย็บหนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื
27,000.00

63-45-00221-5320100-00001     นำยทมติไชย  ไชยสงูเนิน คำ่จ้ำงเหมำบริกำร 27,000.00

63-45-00221-5320100-00002     นำยชยำกร  ไวไธสง คำ่จ้ำงเหมำบริกำร 27,000.00

63-45-00221-5320400-00001     สมพงษ์  แอร์ 1,600.00

63-45-00241-5320100-00001     
ว่ำทีร่อ้ยตรีหญงิ วรินทร์ณิชำ  

ทองมำ
รำยจ่ำยใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 27,000.00

63-45-00241-5320400-00001     นำยอนุชำ  สงิห์ส ำรำญ 1,480.00

63-45-00111-5330100-00001     นำยภรณ์ทพิย์  บทสงูเนิน 420.00

63-45-00111-5330800-00001     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 5,959.80

63-45-00113-5330800-00001     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 3,900.00

63-45-00214-5330100-00003     นำงสถำพร  กองค ำ 2,430.00

63-45-00221-5330800-00001     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 32,173.00

63-45-00241-5330800-00001     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 2,895.00

63-45-00113-5320400-00002     นำยอนุชำ  สงิห์ส ำรำญ 1,380.00

63-45-00113-5331100-00002     รำ้นเนวำดำ้  ป้ำยโฆษณำ 4,738.00

ทะเบียนรายงานขอซ้ือขอจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  2563
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วนัที่จดัท ำ วนัที่อนุมตัิ งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย
เลขที่รำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร จ ำนวนเงนิ

19/11/2562 19/11/2562 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

21/11/2562 21/11/2562
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

21/11/2562 21/11/2562
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

22/11/2562 22/11/2562 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

26/11/2562 26/11/2562 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย
รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

28/11/2562 28/11/2562
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

02/12/2562 02/12/2562 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

02/12/2562 02/12/2562 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

02/12/2562 02/12/2562
งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ
คำ่วสัดุ คำ่อำหำรเสริม (นม)

06/12/2562 06/12/2562 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

06/12/2562 06/12/2562 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

06/12/2562 06/12/2562
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

12/12/2562 16/12/2562 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย
รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

12/12/2562 16/12/2562
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

16/12/2562 16/12/2562 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดไุฟฟ้ำและวิทยุ

16/12/2562 16/12/2562
งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ
คำ่วสัดุ วสัดกุอ่สรำ้ง

18/12/2562 18/12/2562 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดไุฟฟ้ำและวิทยุ

20/12/2562 20/12/2562
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

02/01/2563 03/01/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

63-45-00111-5421000-00001     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กระทงิทอง 

กรุป๊

โครงกำรปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนภำยในต ำบลนำกลำง
379,000.00

63-45-00221-5320300-00001     นำยพพิฒัน์  นำสงูเนิน
โครงกำรรณรงค์ป้องกนัและ

และควบคมุโรคไขเ้ลือดออก
7,500.00

63-45-00221-5320300-00002     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร
โครงกำรรณรงค์ป้องกนัและ

และควบคมุโรคไขเ้ลือดออก
6,210.00

63-45-00111-5320100-00002     รำ้นวีองิค์เจ็ท คำ่โฆษณำและเผยแพร่ 1,250.00

63-45-00111-5320200-00002     นำงสำวภทัรำนิษฐ์ ลบัสงูเนิน 750.00

63-45-00221-5320400-00002     นำยพรรณ  จีรงัโคกกรวด 2,160.00

63-45-00111-5330100-00002     นำยภรณ์ทพิย์  บทสงูเนิน 315.00

63-45-00113-5320400-00003     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์
1,000.00

63-45-00212-5330400-00001     สหกรณ์กำรเกษตรสคีิว้  จ ำกดั 426,662.80

63-45-00111-5330800-00002     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 6,207.80

63-45-00113-5330800-00002     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 4,318.00

63-45-00221-5330800-00002     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 24,426.00

63-45-00111-5320200-00003     นำงสำวบวัไข ฮดสงูเนิน 1,500.00

63-45-00221-5330800-00003     รำ้น ส.อะไหล่ยนต์ 2,140.00

63-45-00111-5330200-00001     
รำ้นอมรภทัร พีพี คำ้วสัดุ

กอ่สรำ้ง
4,579.60

63-45-00212-5330600-00001     
รำ้นอมรภทัร พีพี คำ้วสัดุ

กอ่สรำ้ง
4,916.65

63-45-00111-5330200-00002     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพงษ์กำร

ไฟฟ้ำโครำช
3,760.00

63-45-00241-5320400-00002     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์
2,890.00

63-45-00111-5330100-00003     นำยภรณ์ทพิย์  บทสงูเนิน 360.00
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วนัที่จดัท ำ วนัที่อนุมตัิ งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย
เลขที่รำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร จ ำนวนเงนิ

07/01/2563 07/01/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

07/01/2563 07/01/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

07/01/2563 07/01/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

07/01/2563 07/01/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

14/01/2563 14/01/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

20/01/2563 21/01/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

21/01/2563 21/01/2563 งำนสง่เสริมกำรเกษตร คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

21/01/2563 21/01/2563 งำนสง่เสริมกำรเกษตร คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

03/02/2563 03/02/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

03/02/2563 03/02/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

03/02/2563 03/02/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

03/02/2563 03/02/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

05/02/2563 05/02/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

05/02/2563 05/02/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

05/02/2563 05/02/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

05/02/2563 05/02/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

05/02/2563 05/02/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

07/02/2563 07/02/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

07/02/2563 07/02/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

63-45-00111-5330800-00003     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 8,377.00

63-45-00113-5330800-00003     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 4,339.80

63-45-00221-5330800-00004     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 26,371.00

63-45-00241-5330800-00002     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 3,395.00

63-45-00221-5320300-00003     รำ้นวีองิค์เจ็ท

โครงกำรอบรมใหค้วำมรูก้ำร

คดัแยกขยะและรณรงค์คดั

แยกขยะในครวัเรือน

2,056.00

63-45-00113-5320400-00004     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์
3,250.00

63-45-00321-5320300-00001     รำ้นวีองิค์เจ็ท
โครงกำรฝึกอบรมสง่เสริม

อำชีพกำรเกษตร
440.00

63-45-00321-5320300-00002     นำงอดุมรตัน์ พทิยำกร
โครงกำรฝึกอบรมสง่เสริม

อำชีพกำรเกษตร
4,000.00

63-45-00113-5320100-00002     
เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่

เย็บหนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื
81,000.00

63-45-00221-5320100-00003     นำยชยำกร  ไวไธสง คำ่จ้ำงเหมำบริกำร 81,000.00

63-45-00221-5320100-00004     นำยทมติไชย  ไชยสงูเนิน คำ่จ้ำงเหมำบริกำร 81,000.00

63-45-00241-5320100-00002     
ว่ำทีร่อ้ยตรีหญงิ วรินทร์ณิชำ  

ทองมำ
รำยจ่ำยใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 27,000.00

63-45-00111-5330100-00004     นำยภรณ์ทพิย์  บทสงูเนิน 375.00

63-45-00111-5330800-00004     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 4,001.80

63-45-00113-5330800-00004     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 3,900.00

63-45-00221-5330800-00005     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 30,064.50

63-45-00241-5330800-00003     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 1,868.30

63-45-00111-5320100-00003     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กระทงิทอง 

กรุป๊

โครงกำรปรบัปรุงซ่อมแซม

ถนนภำยในต ำบลนำกลำง ม.
379,000.00

63-45-00111-5420900-00001     หจก.โครำชสนิสยำม
โครงกำรขดุลอกคลองทำ่ดู ่

บ้ำนนำกลำงพฒันำ หมู่ที ่9
160,000.00



4

วนัที่จดัท ำ วนัที่อนุมตัิ งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย
เลขที่รำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร จ ำนวนเงนิ

11/02/2563 11/02/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดโุฆษณำและเผยแพร่

14/02/2563 14/02/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

14/02/2563 14/02/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

14/02/2563 14/02/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

18/02/2563 18/02/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

18/02/2563 18/02/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

21/02/2563 21/02/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย
รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

21/02/2563 21/02/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

25/02/2563 25/02/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

25/02/2563 25/02/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

25/02/2563 25/02/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

25/02/2563 25/02/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

25/02/2563 25/02/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

25/02/2563 25/02/2563 งำนสง่เสริมกำรเกษตร คำ่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

28/02/2563 28/02/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย
รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

28/02/2563 02/03/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

28/02/2563 02/03/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

02/03/2563 02/03/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

06/03/2563 06/03/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

06/03/2563 06/03/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

06/03/2563 06/03/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

63-45-00111-5331100-00001     รำ้นวีองิค์เจ็ท 965.00

63-45-00111-5420900-00002     หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ป.เพิม่ทรพัย์

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย

สมชำย 1 บ้ำนนำกลำง  หมู่ที ่

430,000.00

63-45-00111-5420900-00003     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ท.ีพี.พร๊อพ

เพอร์ตี ้24

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำย

หนองบอน - กำรเคหะ (ตอน

105,100.00

63-45-00111-5420900-00004     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ท.ีพี.พร๊อพ

เพอร์ตี ้24

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญ

เล้ียง หมู่ที ่4

88,900.00

63-45-00111-5420900-00005     
บริษทั  ชำ้งอว้นคอนสตรคัช ั่น 

จ ำกดั

โครงกำรปรบัปรุงถนนผวิ

จรำจรลำดยำง ถนนสำยนำ

ใหญ ่- ทำ่บ่ำง (สีแ่ยกนำใหญ ่-

482,000.00

63-45-00111-5420900-00006     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  ถงุเงนิถงุ

ทองกอ่สรำ้ง

โครงกำรปรบัปรุงถนนผวิ

จรำจรลำดยำง ซอยนำกลำง

สำมคัค ี3 (ถนนลำดยำง - 

452,000.00

63-45-00111-5320200-00004     นำงสำวภทัรำนิษฐ์ ลบัสงูเนิน 1,000.00

63-45-00111-5420900-00007     นำยสมมติร แหลมจะบก
โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำย

น ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
146,000.00

63-45-00111-5330100-00005     รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์ 10,670.00

63-45-00111-5420900-00008     หำ้งหุน้สว่นจ ำกดัพอดกีอ่สรำ้ง

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย

กลำงบ้ำน (ตอ่ถนนคอนกรีต

459,000.00

63-45-00113-5411600-00001     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบั

งำนส ำนกังำน, เครือ่ง

คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ส ำหรบั

16,700.00

63-45-00221-5411600-00001     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ส ำหรบัส ำหรบัส ำนกังำน (จอ

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว), 

16,700.00

63-45-00241-5411600-00001     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ 

(Inkjet Printer) ส ำหรบั

กระดำษขนำด A3, จดัซ้ือ

21,800.00

63-45-00321-5411600-00001     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ 

Multifunction แบบฉีดหมกึ
7,900.00

63-45-00111-5320200-00005     นำงสำวภทัรำนิษฐ์ ลบัสงูเนิน 1,500.00

63-45-00111-5320400-00002     นำยอนุชำ  สงิห์ส ำรำญ 980.00

63-45-00113-5320400-00005     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์
500.00

63-45-00111-5330100-00006     นำยภรณ์ทพิย์  บทสงูเนิน 300.00

63-45-00111-5330800-00005     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 9,810.00

63-45-00113-5330800-00005     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 4,350.00

63-45-00221-5330800-00006     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 24,656.00



5

วนัที่จดัท ำ วนัที่อนุมตัิ งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย
เลขที่รำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร จ ำนวนเงนิ

06/03/2563 06/03/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

11/03/2563 11/03/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

12/03/2563 12/03/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

19/03/2563 19/03/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

25/03/2563 25/03/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

25/03/2563 25/03/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

25/03/2563 25/03/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

30/03/2563 30/03/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดยุำนพำหนะและขนสง่

30/03/2563 30/03/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

31/03/2563 31/03/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

31/03/2563 31/03/2563
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพล

เรือนและระงบัอคัคภียั
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

31/03/2563 31/03/2563
งำนบริหำรท ั่วไป

เกีย่วกบักำรศกึษำ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

31/03/2563 31/03/2563
งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ
คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

31/03/2563 31/03/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

31/03/2563 31/03/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

08/04/2563 08/04/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

08/04/2563 08/04/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

08/04/2563 08/04/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

08/04/2563 08/04/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

08/04/2563 08/04/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

08/04/2563 08/04/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

08/04/2563 08/04/2563 งบกลำง งบกลำง ส ำรองจ่ำย

63-45-00241-5330800-00004     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 1,800.00

63-45-00113-5330100-00001     รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์ 25,046.00

63-45-00241-5320400-00003     หจก. โตโยตำ้โครำช 1988 2,505.98

63-45-00111-5320400-00003     นำยอนุชำ  สงิห์ส ำรำญ 1,300.00

63-45-00113-5320400-00006     หจก. โตโยตำ้โครำช 1988 2,556.81

63-45-00113-5330100-00003     รำ้นบล๊อกเรำเอง 2,065.00

63-45-00241-5330100-00001     รำ้นบล๊อกเรำเอง 720.00

63-45-00111-5330700-00001     รำ้น ส.อะไหล่ยนต์ 3,240.00

63-45-00111-5330800-00006     รำ้น ส.อะไหล่ยนต์ 4,190.00

63-45-00111-5330100-00007     นำยภรณ์ทพิย์  บทสงูเนิน 390.00

63-45-00123-5320100-00001     นำยวตัชริะพงษ์  แปวสงูเนิน คำ่จ้ำงเหมำบริกำร 58,500.00

63-45-00211-5320100-00001     นำงสำวมทันำ  เครือสงูเนิน
รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร

 คำ่บอกรบัวำรสำร , คำ่เย็บ
27,000.00

63-45-00212-5320400-00001     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์
2,290.00

63-45-00221-5320100-00005     นำยแสวง  ชมสงูเนิน คำ่จ้ำงเหมำบริกำร 62,100.00

63-45-00241-5320400-00004     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์
500.00

63-45-00111-5330800-00007     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 5,369.80

63-45-00113-5320400-00007     ทวีวฒัน์คอมพวิเตอร์ 900.00

63-45-00113-5330800-00006     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 4,288.80

63-45-00221-5320400-00004     นำยอนุชำ  สงิห์ส ำรำญ 1,540.00

63-45-00221-5330800-00007     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 25,564.50

63-45-00241-5330800-00005     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 1,390.00

63-45-00411-5111000-00001     
บริษทั เอส.เอ.พี ทูลลิง่ ซิสเต็ม 

จ ำกดั
326,000.00
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วนัที่จดัท ำ วนัที่อนุมตัิ งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย
เลขที่รำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร จ ำนวนเงนิ

09/04/2563 09/04/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

15/04/2563 15/04/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

15/04/2563 15/04/2563
งำนศำสนำวฒันธรรม

ทอ้งถิน่
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

16/04/2563 16/04/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

16/04/2563 16/04/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

16/04/2563 16/04/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

22/04/2563 22/04/2563
งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน
คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

24/04/2563 24/04/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

28/04/2563 28/04/2563
งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน
คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

คำ่ออกแบบ คำ่ควบคมุงำนที่

จ่ำยใหแ้กเ่อกชน นิตบิุคคล

หรือบุคคลภำยนอกเพือ่ให้

ไดม้ำซึ่งสิง่กอ่สรำ้ง

30/04/2563 30/04/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

05/05/2563 05/05/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

07/05/2563 07/05/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

07/05/2563 07/05/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

07/05/2563 07/05/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

07/05/2563 07/05/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

08/05/2563 08/05/2563 งบกลำง งบกลำง ส ำรองจ่ำย

12/05/2563 12/05/2563 งำนไฟฟ้ำถนน คำ่วสัดุ วสัดไุฟฟ้ำและวิทยุ

13/05/2563 13/05/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

63-42-00111-5420900-00001     
โครงกำรปรบัปรุงถนนผวิ

จรำจรลำดยำง ถนนสำยนำ
1,430,000.00

63-45-00113-5330100-00004     รำ้นสงูเนินกำรพมิพ์ 2,500.00

63-45-00263-5320300-00003     นำงสำวบวัไข ฮดสงูเนิน

โครงกำรบวงสรวงสกักำระ

อนุสำวรีย์ทำ้วสรุนำรี ประจ ำปี

 พ.ศ.2563

4,000.00

63-42-00111-5420900-00002     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เจ๊ียบสนูคำ้

วสัดุ

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนหนิคลุก

 ถนนสำยหนองบกัโงก 1 (ไร่

นำยส ำรำญ - ไร่นำยจิตต์) 

450,000.00

63-42-00111-5420900-00003     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เจ๊ียบสนูคำ้

วสัดุ

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำย

นำกลำง - โป่งแมลงวนั (ศำลำ

1,100,000.00

63-45-00221-5320300-00004     นำงสำวบุญสบื  เกษรประทุม

โครงกำรส ำรวจขอ้มูลจ ำนวน

สตัว์ ตำมโครงกำรสตัว์ปลอด

โรค คนปลอดภยั จำก  

โรคพษิสนุขับ้ำ ตำมพระ

3,996.00

63-45-00312-5421000-00002     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  นกออก  

เซอร์วิส

โครงกำรปรบัปรุงอำคำร

ส ำนกังำนองค์กำรบริหำรสว่น
139,000.00

63-45-00113-5320400-00008     ทวีวฒัน์คอมพวิเตอร์ 1,150.00

63-45-00312-5421200-00001     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ทีพีที

วิศวกรรมและส ำรวจ
คำ่ออกแบบและควบคมุงำน 36,000.00

63-45-00241-5320100-00003     
ว่ำทีร่อ้ยตรีหญงิ วรินทร์ณิชำ  

ทองมำ
รำยจ่ำยใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 18,000.00

63-45-00111-5330100-00009     นำยภรณ์ทพิย์  บทสงูเนิน 390.00

63-45-00111-5330800-00008     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 7,702.00

63-45-00113-5330800-00007     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 3,510.00

63-45-00221-5330800-00008     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 22,848.00

63-45-00241-5330800-00006     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 1,250.00

63-45-00411-5111000-00002     
บริษทั มหำนครรุง่เรือง โซล่ำ

เซลล์ จ ำกดั
273,000.00

63-45-00242-5330200-00001     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพงษ์กำร

ไฟฟ้ำโครำช
47,368.00

63-45-00221-5320300-00005     นำงบุญร่วม เซ๊ียะรมัย์

โครงกำรสตัว์ปลอดโรค คน

ปลอดภยั จำกโรคพษิสนุขับ้ำ 

ตำมพระปณิธำน   

ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ 

27,000.00
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วนัที่จดัท ำ วนัที่อนุมตัิ งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย
เลขที่รำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร จ ำนวนเงนิ

13/05/2563 13/05/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

13/05/2563 13/05/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

15/05/2563 15/05/2563
งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ
คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

15/05/2563 15/05/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

15/05/2563 15/05/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

15/05/2563 15/05/2563 งบกลำง งบกลำง ส ำรองจ่ำย

15/05/2563 15/05/2563 งบกลำง งบกลำง ส ำรองจ่ำย

15/05/2563 15/05/2563 งบกลำง งบกลำง ส ำรองจ่ำย

20/05/2563 20/05/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

21/05/2563 21/05/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดงุำนบ้ำนงำนครวั

21/05/2563 21/05/2563 งบกลำง งบกลำง ส ำรองจ่ำย

25/05/2563 25/05/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดงุำนบ้ำนงำนครวั

25/05/2563 25/05/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

25/05/2563 25/05/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

25/05/2563 25/05/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดยุำนพำหนะและขนสง่

25/05/2563 25/05/2563 งบกลำง งบกลำง ส ำรองจ่ำย

29/05/2563 29/05/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

29/05/2563 29/05/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

01/06/2563 01/06/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

01/06/2563 01/06/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

04/06/2563 04/06/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดโุฆษณำและเผยแพร่

05/06/2563 05/06/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

63-45-00221-5320300-00006     ทองภณัฑ ์ซพัพลำย

โครงกำรสตัว์ปลอดโรค คน

ปลอดภยั จำกโรคพษิสนุขับ้ำ 

ตำมพระปณิธำน   

ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ 

68,500.00

63-45-00221-5320300-00007     รำ้นวีองิค์เจ็ท

โครงกำรสตัว์ปลอดโรค คน

ปลอดภยั จำกโรคพษิสนุขับ้ำ 

ตำมพระปณิธำน   

ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ 

245.00

63-45-00212-5320400-00002     สมพงษ์  แอร์ 24,000.00

63-45-00221-5330100-00001     รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์ 4,990.00

63-45-00241-5331400-00001     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์
40,150.00

63-45-00411-5111000-00003     ทองภณัฑ ์ซพัพลำย 160,862.00

63-45-00411-5111000-00004     รำ้นวีองิค์เจ็ท 3,165.00

63-45-00411-5111000-00005     รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์ 20,195.00

63-45-00241-5320400-00005     สมพงษ์  แอร์ 9,300.00

63-45-00111-5330300-00001     รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์ 5,656.00

63-45-00411-5111000-00006     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 9,325.00

63-45-00111-5330300-00002     นำยภรณ์ทพิย์  บทสงูเนิน 720.00

63-45-00113-5320100-00003     กรุงมำสเตอร์คย์ี
เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่

เย็บหนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื
1,200.00

63-45-00113-5320400-00009     หจก. โตโยตำ้โครำช 1988 7,117.68

63-45-00221-5330700-00001     พูลศกัดิก์ำรยำง 44,000.00

63-45-00411-5111000-00007     
รำ้นอมรภทัร พีพี คำ้วสัดุ

กอ่สรำ้ง
25,637.20

63-45-00221-5320100-00007     นำยจิรำยุทธ  ถำงสงูเนิน คำ่จ้ำงเหมำบริกำร 39,600.00

63-45-00221-5320100-00008     นำยอ ำนวย  เบียดกลำง คำ่จ้ำงเหมำบริกำร 41,100.00

63-45-00111-5330100-00010     นำยภรณ์ทพิย์  บทสงูเนิน 345.00

63-45-00113-5320400-00010     
รำ้น แวนพลสั โซลูช ั่น 

(ส ำนกังำนใหญ)่
500.00

63-45-00111-5331100-00002     รำ้นวีองิค์เจ็ท 1,906.00

63-45-00111-5330800-00009     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 4,998.80
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วนัที่จดัท ำ วนัที่อนุมตัิ งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย
เลขที่รำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร จ ำนวนเงนิ

05/06/2563 05/06/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

05/06/2563 05/06/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

05/06/2563 05/06/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

05/06/2563 05/06/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

09/06/2563 09/06/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย
รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

09/06/2563 09/06/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

09/06/2563 09/06/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน

09/06/2563 09/06/2563
งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ
คำ่วสัดุ คำ่อำหำรเสริม (นม)

09/06/2563 09/06/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

09/06/2563 09/06/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

10/06/2563 10/06/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

12/06/2563 12/06/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑอ์ืน่

16/06/2563 16/06/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

17/06/2563 17/06/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน

18/06/2563 18/06/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

18/06/2563 18/06/2563
งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ
คำ่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ำรศกึษำ

23/06/2563 23/06/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดยุำนพำหนะและขนสง่

23/06/2563 23/06/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

63-45-00113-5330800-00008     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 2,680.00

63-45-00221-5320400-00005     นำยอนุชำ  สงิห์ส ำรำญ 1,980.00

63-45-00221-5330800-00009     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 19,864.00

63-45-00241-5330800-00007     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 1,232.13

63-45-00111-5320200-00006     นำงสำวภทัรำนิษฐ์ ลบัสงูเนิน 1,000.00

63-45-00111-5330100-00011     
หจก.เอกลกัษณ์โลหะภณัฑแ์ละ

สขุภณัฑ์
44,250.00

63-45-00111-5410100-00001     
หจก.เอกลกัษณ์โลหะภณัฑแ์ละ

สขุภณัฑ์

จดัซ้ือโตะ๊พบัอเนกประสงค์ 

จ ำนวน 10 ตวั
28,500.00

63-45-00212-5330400-00002     สหกรณ์กำรเกษตรสคีิว้  จ ำกดั 114,907.08

63-45-00221-5320300-00008     นำยธนู นำถ ำ้ชน
โครงกำรรณรงค์ป้องกนัและ

และควบคมุโรคไขเ้ลือดออก
26,400.00

63-45-00221-5320300-00009     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร
โครงกำรรณรงค์ป้องกนัและ

และควบคมุโรคไขเ้ลือดออก
22,283.40

63-45-00111-5330100-00012     บริษทั กิง่เพชรโอเอ จ ำกดั 12,900.00

63-45-00111-5411700-00001     
หจก.เอกลกัษณ์โลหะภณัฑแ์ละ

สขุภณัฑ์

จดัซ้ือเต็นท์ทรงโคง้ จ ำนวน 1

 หลงั
36,000.00

63-45-00111-5330100-00013     รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์ 13,380.00

63-45-00241-5410100-00001     
หจก.เอกลกัษณ์โลหะภณัฑแ์ละ

สขุภณัฑ์

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสำรแบบบำน

เลือ่นกระจก, จดัซ้ือตูเ้หล็ก

แบบ 2 บำน

18,000.00

63-45-00113-5330100-00005     รำ้นบล๊อกเรำเอง 1,390.00

63-45-00212-5410200-00001     เดอะ บิก๊ ซิสเต็มส์

พฒันำกำรศกึษำดว้ย

เทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV 

ศพด.บ้ำนนำใหญ ่อบต.นำ

29,900.00

63-45-00111-5330700-00002     พูลศกัดิก์ำรยำง 37,800.00

63-45-00221-5320300-00010     นำงบุญร่วม เซ๊ียะรมัย์
กองทุนหลกัประกนัสขุภำพ 

อบต.นำกลำง
7,500.00
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วนัที่จดัท ำ วนัที่อนุมตัิ งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย
เลขที่รำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร จ ำนวนเงนิ

23/06/2563 23/06/2563
งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน
คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

คำ่ออกแบบ คำ่ควบคมุงำนที่

จ่ำยใหแ้กเ่อกชน นิตบิุคคล

หรือบุคคลภำยนอกเพือ่ให้

ไดม้ำซึ่งสิง่กอ่สรำ้ง

25/06/2563 25/06/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดไุฟฟ้ำและวิทยุ

25/06/2563 25/06/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดยุำนพำหนะและขนสง่

25/06/2563 25/06/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

26/06/2563 26/06/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดโุฆษณำและเผยแพร่

29/06/2563 29/06/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

30/06/2563 30/06/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

30/06/2563 30/06/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

30/06/2563 30/06/2563
งำนบริหำรท ั่วไป

เกีย่วกบักำรศกึษำ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

30/06/2563 30/06/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

03/07/2563 03/07/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑย์ำนพำหนะและ

ขนสง่

09/07/2563 09/07/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

09/07/2563 09/07/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

09/07/2563 09/07/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

09/07/2563 09/07/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

14/07/2563 14/07/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดโุฆษณำและเผยแพร่

31/07/2563 31/07/2563
งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

04/08/2563 04/08/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

04/08/2563 04/08/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

04/08/2563 04/08/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

63-45-00312-5421200-00002     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ทีพีที

วิศวกรรมและส ำรวจ
คำ่ออกแบบและควบคมุงำน 90,000.00

63-45-00111-5330200-00003     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพงษ์กำร

ไฟฟ้ำโครำช
2,268.00

63-45-00111-5330700-00003     รำ้น ส.อะไหล่ยนต์ 4,180.00

63-45-00111-5330800-00010     รำ้น ส.อะไหล่ยนต์ 600.00

63-45-00111-5331100-00003     รำ้นวีองิค์เจ็ท 1,930.00

63-45-00221-5320400-00006     นำยอนุชำ  สงิห์ส ำรำญ 13,400.00

63-45-00111-5330100-00014     นำยภรณ์ทพิย์  บทสงูเนิน 390.00

63-45-00113-5320400-00011     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์
500.00

63-45-00211-5320100-00002     นำงสำวมทันำ  เครือสงูเนิน
รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร

 คำ่บอกรบัวำรสำร , คำ่เย็บ
36,000.00

63-45-00241-5320100-00004     
ว่ำทีร่อ้ยตรีหญงิ วรินทร์ณิชำ  

ทองมำ
รำยจ่ำยใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 18,000.00

63-42-00221-5410300-00001     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั มติรศลิป์ 

เอ็มจี ออโต้
จดัซ้ือรถบรรทุก(ดเีซล) 588,600.00

63-45-00111-5330800-00011     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 6,565.80

63-45-00113-5330800-00009     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 4,740.00

63-45-00221-5330800-00010     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 25,434.50

63-45-00241-5330800-00008     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 1,540.00

63-45-00111-5331100-00004     รำ้นวีองิค์เจ็ท 1,656.00

63-45-00212-5320100-00001     

รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 

เพือ่จ่ำยเป็นคำ่ถำ่ยส ำเนำ

เอกสำร คำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ทีม่ี

22,800.00

63-45-00111-5330100-00015     นำยภรณ์ทพิย์  บทสงูเนิน 420.00

63-45-00111-5420900-00009     
บริษทั  ชำ้งอว้นคอนสตรคัช ั่น 

จ ำกดั

โครงกำรปรบัปรุงถนนผวิ

จรำจรลำดยำง ถนนสำยนำ
367,000.00

63-45-00111-5420900-00010     บริษทั รกัษ์ชีวิล จ ำกดั
โครงกำรปรบัปรุงถนนผวิ

จรำจรลำดยำง ถนนสำยใน
269,000.00
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วนัที่จดัท ำ วนัที่อนุมตัิ งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย
เลขที่รำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร จ ำนวนเงนิ

04/08/2563 04/08/2563
งำนป้องกนัภยัฝ่ำยพล

เรือนและระงบัอคัคภียั
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

04/08/2563 04/08/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

04/08/2563 04/08/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

05/08/2563 05/08/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดยุำนพำหนะและขนสง่

05/08/2563 06/08/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

06/08/2563 06/08/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

06/08/2563 06/08/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

06/08/2563 06/08/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

06/08/2563 06/08/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

10/08/2563 10/08/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

10/08/2563 10/08/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดโุฆษณำและเผยแพร่

10/08/2563 10/08/2563

งำนสง่เสริมและ

สนบัสนุนควำมเขม้แข็ง

ชุมชน

คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

10/08/2563 10/08/2563

งำนสง่เสริมและ

สนบัสนุนควำมเขม้แข็ง

ชุมชน

คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

10/08/2563 10/08/2563

งำนสง่เสริมและ

สนบัสนุนควำมเขม้แข็ง

ชุมชน

คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

17/08/2563 17/08/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

18/08/2563 18/08/2563
งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน
คำ่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑอ์ืน่

19/08/2563 19/08/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

63-45-00123-5320300-00001     นำงพรพมิล  เสนสวุรรณ

โครงกำรฝึกอบรมชุด

ปฏบิตักิำรจิตอำสำภยัพบิตัิ

ประจ ำองค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

3,000.00

63-45-00221-5330800-00011     รำ้น ส.อะไหล่ยนต์ 1,780.00

63-45-00241-5331400-00002     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์
3,350.00

63-45-00113-5330700-00001     รำ้น ส.อะไหล่ยนต์ 2,600.00

63-45-00113-5330800-00010     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 2,835.80

63-45-00111-5330800-00012     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 3,303.80

63-45-00221-5330800-00012     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 19,716.00

63-45-00241-5330100-00002     รำ้นบล๊อกเรำเอง 700.00

63-45-00241-5330800-00009     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 1,460.00

63-45-00111-5330100-00016     รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์ 3,000.00

63-45-00111-5331100-00005     รำ้นวีองิค์เจ็ท 1,656.00

63-45-00252-5320300-00001     โรงสปีรำรถนำ
โครงกำรสง่เสริมและพฒันำ

อำชีพต ำบลนำกลำง
9,720.00

63-45-00252-5320300-00002     นำงสำวพยุง เถำะสงูเนิน
โครงกำรสง่เสริมและพฒันำ

อำชีพต ำบลนำกลำง
6,750.00

63-45-00252-5320300-00003     รำ้นวีองิค์เจ็ท
โครงกำรสง่เสริมและพฒันำ

อำชีพต ำบลนำกลำง
400.00

63-45-00241-5320400-00006     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์
4,430.00

63-45-00312-5411700-00001     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  บุญไทยแม

ชีนเนอรี่

จดัซ้ือชุดตรวจสอบควำมขน้

เหลวคอนกรีต
4,494.00

63-45-00221-5320300-00011     นำยธนู นำถ ำ้ชน
โครงกำรรณรงค์ป้องกนัและ

และควบคมุโรคไขเ้ลือดออก
33,600.00
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วนัที่จดัท ำ วนัที่อนุมตัิ งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย
เลขที่รำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร จ ำนวนเงนิ

19/08/2563 19/08/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

20/08/2563 20/08/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

21/08/2563 21/08/2563
งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน
คำ่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ำรวจ

24/08/2563 24/08/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

24/08/2563 24/08/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

25/08/2563 25/08/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

28/08/2563 28/08/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

31/08/2563 31/08/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

31/08/2563 31/08/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

31/08/2563 31/08/2563 งำนสง่เสริมกำรเกษตร คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

31/08/2563 31/08/2563 งำนสง่เสริมกำรเกษตร คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

01/09/2563 01/09/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย
รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

01/09/2563 02/09/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย
รำยจ่ำยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

01/09/2563 01/09/2563
งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ
คำ่วสัดุ คำ่อำหำรเสริม (นม)

02/09/2563 02/09/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

09/09/2563 09/09/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

09/09/2563 09/09/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

63-45-00221-5320300-00012     นำยธนู นำถ ำ้ชน
โครงกำรรณรงค์ป้องกนัและ

และควบคมุโรคไขเ้ลือดออก
2,700.00

63-45-00111-5320400-00004     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์
1,490.00

63-45-00312-5411300-00001     บริษทั กจิวิสยั จ ำกดั
จดัซ้ือกล้องระดบั, จดัซ้ือกล้อง

วดัมุมอตัโนมตั,ิ จดัซ้ือปริซึม 
110,000.00

63-45-00111-5320300-00002     โรงสปีรำรถนำ โครงกำรงำนรำชพธีิตำ่งๆ 4,050.00

63-45-00111-5320300-00003     โรงสปีรำรถนำ โครงกำรงำนรำชพธีิตำ่งๆ 4,200.00

63-45-00111-5320400-00005     นำยขจร  วฒันศริิสวุรรณ 2,800.00

63-45-00241-5320400-00007     หจก. โตโยตำ้โครำช 1988 2,907.73

63-45-00111-5330100-00017     นำยภรณ์ทพิย์  บทสงูเนิน 330.00

63-45-00241-5411600-00002     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์
คำ่จดัซ้ือเครือ่งสแกนเนอร์ 17,000.00

63-45-00321-5320300-00003     รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์
โครงกำรสง่เสริมกำรท ำ

เกษตรรูปแบบผสมผสำน
1,500.00

63-45-00321-5320300-00004     รำ้นวีองิค์เจ็ท
โครงกำรสง่เสริมกำรท ำ

เกษตรรูปแบบผสมผสำน
440.00

63-45-00111-5320200-00007     นำงบุญร่วม เซ๊ียะรมัย์ 1,700.00

63-45-00111-5320200-00008     นำยเปรมชยั ปฏสิมัพทิำ 650.00

63-45-00212-5330400-00004     สหกรณ์กำรเกษตรสคีิว้  จ ำกดั 233,563.68

63-45-00221-5320300-00013     นำยธนู นำถ ำ้ชน
โครงกำรรณรงค์ป้องกนัและ

และควบคมุโรคไขเ้ลือดออก
900.00

63-45-00111-5320400-00006     หจก. โตโยตำ้โครำช 1988 4,815.00

63-45-00111-5330800-00013     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 5,149.00
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วนัที่จดัท ำ วนัที่อนุมตัิ งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย
เลขที่รำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร จ ำนวนเงนิ

09/09/2563 09/09/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

09/09/2563 09/09/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

09/09/2563 09/09/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

10/09/2563 10/09/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

10/09/2563 10/09/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดคุอมพวิเตอร์

10/09/2563 10/09/2563

งำนสง่เสริมและ

สนบัสนุนควำมเขม้แข็ง

ชุมชน

คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

10/09/2563 10/09/2563

งำนสง่เสริมและ

สนบัสนุนควำมเขม้แข็ง

ชุมชน

คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

15/09/2563 15/09/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

15/09/2563 15/09/2563
งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ
คำ่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑส์ ำนกังำน

15/09/2563 15/09/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

18/09/2563 18/09/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม

18/09/2563 18/09/2563 งำนสง่เสริมกำรเกษตร คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

18/09/2563 18/09/2563 งำนสง่เสริมกำรเกษตร คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

18/09/2563 18/09/2563 งำนสง่เสริมกำรเกษตร คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

28/09/2563 28/09/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปกำร

28/09/2563 28/09/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

28/09/2563 28/09/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย
รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่ง

บริกำร

63-45-00113-5330800-00011     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 3,600.00

63-45-00221-5330800-00014     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 27,443.00

63-45-00241-5330800-00010     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 1,470.00

63-45-00111-5331400-00001     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์
37,060.00

63-45-00221-5331400-00001     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์
57,650.00

63-45-00252-5320300-00004     นำงสำวพยุง เถำะสงูเนิน

โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพ

กำรแปรรูปผลผลิต

กำรเกษตร/กำรพฒันำบรรจุ

ภณัฑ์

6,250.00

63-45-00252-5320300-00005     รำ้นวีองิค์เจ็ท

โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพ

กำรแปรรูปผลผลิต

กำรเกษตร/กำรพฒันำบรรจุ

ภณัฑ์

400.00

63-45-00111-5320400-00007     นำยอนุชำ  สงิห์ส ำรำญ 1,020.00

63-45-00212-5410100-00001     โอมรุง่เรืองศกึษำ
จดัซ้ือโตะ๊อำหำรพรอ้มเกำ้อี้

แสตนเลส  จ ำนวน  12  ชุด
180,000.00

63-45-00221-5320300-00014     รำ้นวีองิค์เจ็ท
โครงกำรสง่เสริมเยำวชนไทย

รกัษ์โลก รกัษำสิง่แวดล้อม
440.00

63-45-00221-5320400-00007     นำยอนุชำ  สงิห์ส ำรำญ 800.00

63-45-00321-5320300-00005     รำ้นวีองิค์เจ็ท
โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระ

เกยีรต ิร.10
440.00

63-45-00321-5320300-00006     นำยธริำยุ ปำลวงศ์
โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระ

เกยีรต ิร.10
3,700.00

63-45-00321-5320300-00007     รำ้นแมนอว้น
โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระ

เกยีรต ิร.10
1,000.00

63-42-00111-5420900-00004     
บริษทั มวลมติรคอนสตร ั่คช ั่น 

จ ำกดั

โครงกำรกอ่สรำ้งสะพำน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสำย
891,000.00

63-45-00111-5320100-00004     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ออลล์เว็บ  

เทคโนโลยี

คำ่จ้ำงเหมำแรงงำน อำทเิชน่ 

จ้ำงเหมำเดนิสำยไฟ , ตดิต ัง้
1,070.00

63-45-00111-5320100-00005     รำ้นทีเน็ต
คำ่จ้ำงเหมำบริกำรล้ำงอดัรูป ,

 ถำ่ยเอกสำร, เขำ้ปกเย็บเล่ม , 
4,185.00
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วนัที่จดัท ำ วนัที่อนุมตัิ งำน หมวด ประเภทรำยจ่ำย
เลขที่รำยงำน

ขอซ้ือขอจ้ำง
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร จ ำนวนเงนิ

28/09/2563 28/09/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดสุ ำนกังำน

28/09/2563 28/09/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

28/09/2563 28/09/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุง

ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

28/09/2563 28/09/2563
งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน
คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

คำ่ออกแบบ คำ่ควบคมุงำนที่

จ่ำยใหแ้กเ่อกชน นิตบิุคคล

หรือบุคคลภำยนอกเพือ่ให้

ไดม้ำซึ่งสิง่กอ่สรำ้ง

29/09/2563 29/09/2563
งำนกอ่สรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน
คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

29/09/2563 29/09/2563 งำนบริหำรท ั่วไป คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

29/09/2563 29/09/2563 งำนบริหำรงำนคลงั คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

29/09/2563 29/09/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

29/09/2563 29/09/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

29/09/2563 29/09/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่ใชส้อย

รำยจ่ำยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้

ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอืน่ๆ

29/09/2563 29/09/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

29/09/2563 29/09/2563
งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ วสัดเุช้ือเพลิงและหล่อลืน่

63-45-00111-5330100-00019     นำยภรณ์ทพิย์  บทสงูเนิน 195.00

63-45-00221-5320300-00015     นำยธนู นำถ ำ้ชน
โครงกำรรณรงค์ป้องกนัและ

และควบคมุโรคไขเ้ลือดออก
900.00

63-45-00241-5421100-00001     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอพีที แอนด์

 พ้องเพือ่น 2020

ปรบัปรุงตอ่เตมิอำคำร

ส ำนกังำนอบต.นำกลำง

(หอ้งน ้ำภำยในส ำนกังำน)

488,000.00

63-45-00312-5421200-00003     
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ทีพีที

วิศวกรรมและส ำรวจ
คำ่ออกแบบและควบคมุงำน 75,000.00

63-42-00312-5421000-00001     
โครงกำรกอ่สรำ้งถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสำยนำ
3,140,000.00

63-45-00111-5330800-00014     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 5,747.20

63-45-00113-5330800-00012     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 4,781.20

63-45-00221-5320300-00016     นำยสมทรง  หน ำจนัทกึ

โครงกำรอบรมใหค้วำมรูก้ำร

คดัแยกขยะและรณรงค์คดั

แยกขยะในครวัเรือน

7,050.00

63-45-00221-5320300-00017     รำ้นวีองิค์เจ็ท

โครงกำรอบรมใหค้วำมรูก้ำร

คดัแยกขยะและรณรงค์คดั

แยกขยะในครวัเรือน

440.00

63-45-00221-5320300-00018     นำงสม้เกล้ียง สำมสงูเนิน

โครงกำรอบรมใหค้วำมรูก้ำร

คดัแยกขยะและรณรงค์คดั

แยกขยะในครวัเรือน

6,250.00

63-45-00221-5330800-00015     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 30,064.80

63-45-00241-5330800-00011     หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร 2,420.00



วนัที่จดัท ำ
เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร

28/11/2562 18/2563(CNTR-0007/63) หจก. โตโยตำ้โครำช 1988

03/12/2562 5/2563(CNTR-0010/63) หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร

โครงกำรรณรงค์ป้องกนั

และและควบคมุโรค

ไขเ้ลือดออก

03/12/2562 15/2563(CNTR-0009/63) นำยพพิฒัน์  นำสงูเนิน

โครงกำรรณรงค์ป้องกนั

และและควบคมุโรค

ไขเ้ลือดออก

12/12/2562 22/2563(CNTR-0011/63) ระมยั  วิชยัสงครำม คำ่จ้ำงเหมำบริกำร

12/12/2562 26/2563(CNTR-0012/63) นำยพพิฒัน์  นำสงูเนิน

โครงกำรรณรงค์ป้องกนั

และและควบคมุโรค

ไขเ้ลือดออก

18/12/2562 10/2563(CNTR-0013/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์

18/12/2562 13/2563(CNTR-0014/63) พูลศกัดิก์ำรยำง

18/12/2562 28/2563(CNTR-0015/63) นำงสำวบวัไข ฮดสงูเนิน โครงกำรงำนรำชพธีิตำ่งๆ

20/12/2562 14/2563(CNTR-0019/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

20/12/2562 27/2563(CNTR-0017/63) นำยปองพล คล้ำยสงูเนิน โครงกำรงำนรำชพธีิตำ่งๆ

20/12/2562 30/2563(CNTR-0018/63) นำยธีระพงษ์  บทสงูเนิน

คำ่จ้ำงเหมำแรงงำน อำทิ

เชน่ จ้ำงเหมำเดนิสำยไฟ , 

ตดิต ัง้ไฟฟ้ำ-ประปำ , สบู

น ้ำ ,โทรศพัท์ ฯลฯ

02/01/2563 31/2563(CNTR-0020/63) รำ้นวีองิค์เจ็ท

โครงกำรป้องกนัและลด

อบุตัเิหตทุำงถนนชว่ง

เทศกำลส ำคญั

06/01/2563 16/2563(CNTR-0021/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

16/01/2563 39/2563(CNTR-0022/63) นำยสมมติร แหลมจะบก คำ่จ้ำงเหมำบริกำร

20/01/2563 17/2563(CNTR-0024/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

20/01/2563 44/2563(CNTR-0023/63) บริษทั กิง่เพชรโอเอ จ ำกดั

21/01/2563 18/2563(CNTR-0025/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

27/01/2563 42/2563(CNTR-0027/63) นำยปองพล คล้ำยสงูเนิน
โครงกำรวนัเด็กแหง่ชำต ิ

ประจ ำปี พ.ศ.2563

เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ
แหล่งเงนิที่ใช้

621174115267 621114334988 25,806.80 เงนิงบประมำณ

62117431621 621114346455 6,293.80 เงนิงบประมำณ

62117431621 621114346624 3,600.00 เงนิงบประมำณ

62117440587 621114384970 12,600.00 เงนิงบประมำณ

62127137090 621214111996 7,200.00 เงนิงบประมำณ

62127226847 621214188073 34,545.00 เงนิงบประมำณ

62127244400 621214196995 11,200.00 เงนิงบประมำณ

62127253860 621214204497 5,000.00 เงนิงบประมำณ

62127142180 621214266682 33,420.00 เงนิงบประมำณ

62127253860 621214204065 26,500.00 เงนิงบประมำณ

62127261034 6211214248828 45,000.00 เงนิงบประมำณ

62127370044 621214298559 12,835.00 เงนิงบประมำณ

62127143741 621214138209 23,300.00 เงนิงบประมำณ

63017221225 630114182942 47,000.00 เงนิงบประมำณ

62127332268 621214268697 39,040.00 เงนิงบประมำณ

62127379214 621214305710 33,100.00 เงนิงบประมำณ

62127364391 630114270307 16,500.00 เงนิงบประมำณ

63017263428 630114218698 24,000.00 เงนิงบประมำณ

ทะเบียนบนัทกึจดัซ้ือจดัจ้างจากระบบ e-GP  ประจ าปีงบประมาณ  2563
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วนัที่จดัท ำ
เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร

เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ
แหล่งเงนิที่ใช้

27/01/2563 41/2563(CNTR-0028/63) นำงสำวบวัไข ฮดสงูเนิน
โครงกำรวนัเด็กแหง่ชำต ิ

ประจ ำปี พ.ศ.2563

27/01/2563 40/2563(CNTR-0026/63) รำ้นวีองิค์เจ็ท
โครงกำรวนัเด็กแหง่ชำต ิ

ประจ ำปี พ.ศ.2563

27/01/2563 19/2563(CNTR-0029/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์
โครงกำรวนัเด็กแหง่ชำต ิ

ประจ ำปี พ.ศ.2563

30/01/2563 21/2563(CNTR-0031/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์

30/01/2563 22/2563(CNTR-0030/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพงษ์

กำรไฟฟ้ำโครำช

05/02/2563 25/2562(CNTR-0037/63) นำยปองพล คล้ำยสงูเนิน
โครงกำรปฏบิตัธิรรม (วดั

นำใหญ)่

05/02/2563 24/2563(CNTR-0036/63) นำงสำวบวัไข ฮดสงูเนิน
โครงกำรปฏบิตัธิรรม (วดั

นำใหญ)่

12/02/2563 46/2563(CNTR-0039/63) นำยพรรณ  จีรงัโคกกรวด

20/02/2563 47/2563(CNTR-0046/63) รำ้นวีองิค์เจ็ท
กองทุนหลกัประกนัสขุภำพ

 อบต.นำกลำง

20/02/2563 48/2563(CNTR-0045/63) นำงบุญร่วม เซ๊ียะรมัย์
กองทุนหลกัประกนัสขุภำพ

 อบต.นำกลำง

28/02/2563 51/2563(CNTR-0054/63) รำ้นวีองิค์เจ็ท
โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้

กำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก

28/02/2563 25/2563(CNTR-0053/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์
โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้

กำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก

28/02/2563 50/2563(CNTR-0055/63) นำงบุญร่วม เซ๊ียะรมัย์
โครงกำรอบรมใหค้วำมรู้

กำรป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก

02/03/2563 27/2563(CNTR-0056/63) พูลศกัดิก์ำรยำง

12/03/2563 29/2563(CNTR-0057/63)
รำ้นอมรภทัร พีพี คำ้วสัดุ

กอ่สรำ้ง

16/03/2563 58/2563(CNTR-0058/63) หจก.โครำชสนิสยำม คำ่ขดุถมดนิและฝงักลบขยะ

18/03/2563 30/2563(CNTR-0059/63) เอสเอ็นอำร์ แอสฟสัท์

20/03/2563 31/2563(CNTR-0060/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ออลล์เว็บ  

เทคโนโลยี
โทรศพัท์ส ำนกังำน

23/03/2563 32/2563(CNTR-0061/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์

เงนิอดุหนุนระบุ

วตัถปุระสงค์/เฉพำะกจิจำ

กกรมสง่เสริมกำรปกครอง

ทอ้งถิน่

31/03/2563 36/2563(CNTR-0064/63) รำ้นคณิตสรพำณิชย์

15/04/2563 นม 71502/194(CNTR-0068/63)
โรงพมิพ์อำสำรกัษำดนิแดน 

 กรมกำรปกครอง

63017263428 630114218925 26,250.00 เงนิงบประมำณ

63017263428 630114219241 1,987.00 เงนิงบประมำณ

63017263428 630114219485 27,850.00 เงนิงบประมำณ

63017128603 630114275959 10,136.00 เงนิงบประมำณ

63017452860 630114355356 49,993.00 เงนิงบประมำณ

63017304820 630114282133 4,000.00 เงนิงบประมำณ

63017304820 630114282189 6,000.00 เงนิงบประมำณ

63027049676 630214064581 6,420.00 เงนิงบประมำณ

63027170704 630214134060 600.00 เงนิรบัฝำกอืน่ๆ

63027170704 630214134555 8,750.00 เงนิรบัฝำกอืน่ๆ

63027322401 630214329008 440.00 เงนิงบประมำณ

63027322401 630214329025 2,800.00 เงนิงบประมำณ

63027322401 630214329078 8,750.00 เงนิงบประมำณ

63027502777 630214394807 38,100.00 เงนิงบประมำณ

63037061818 630314091242 15,950.49 เงนิงบประมำณ

63037064542 630314192291 97,000.00 เงนิงบประมำณ

63037112796 630314088815 57,500.00 เงนิงบประมำณ

63037190073 630314159024 13,780.00 เงนิงบประมำณ

63037358900 630314291039 23,301.00
เงนิอดุหนุนระบุวตัถปุระสงค์/

เฉพำะกจิ

63037589725 630314472811 13,260.00 เงนิงบประมำณ

63047171795 630414136693 11,592.00 เงนิงบประมำณ
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(e-GP)

จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ
แหล่งเงนิที่ใช้

16/04/2563 38/2563(CNTR-0069/63) ทองภณัฑ ์ซพัพลำย

23/04/2563 71/2563(CNTR-0074/63) รำ้นวีองิค์เจ็ท

24/04/2563 44/2563(CNTR-0075/63) รำ้น ส.อะไหล่ยนต์

28/04/2563 46/2563(CNTR-0077/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์

28/04/2563 45/2563(CNTR-0076/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำชซีควิ

 (1995)

24/06/2563 66/2563(CNTR-0086/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์

24/06/2563 94/2563(CNTR-0085/63) หจก.โครำชสนิสยำม รำยจ่ำยใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร

30/06/2563 64/2563(CNTR-0090/63)
หจก.เอกลกัษณ์โลหะภณัฑ์

และสขุภณัฑ์

คำ่โตะ๊ท ำงำนพรอ้มเกำ้อี,้ ตู้

เหล็กเก็บเอกสำรแบบ 2 

บำน

30/06/2563 68/2563(CNTR-0091/63)
หจก.เอกลกัษณ์โลหะภณัฑ์

และสขุภณัฑ์

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสำร จ ำนวน

 1 ตู้

01/07/2563 72/2563(CNTR-0093/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

01/07/2563 98/2563(CNTR-0092/63) นำยอนุชำ  สงิห์ส ำรำญ

10/07/2563 75/2563(CNTR-0094/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์

10/07/2563 76/2563(CNTR-0095/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์

15/07/2563 97/2563(CNTR-0097/63) รำ้นมงักรทอง 2012

คำ่จ้ำงเหมำบริกำรล้ำงอดั

รูป , ถำ่ยเอกสำร, เขำ้ปก

เย็บเล่ม , คำ่รบัวำรสำร

สิง่พมิพ์ ฯลฯ

04/08/2563 81/2563(CNTR-0101/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอ็นแอล 

เพำเวอร์ เทค
เครือ่งท ำน ้ำรอ้น-น ้ำเย็น

04/08/2563 79/2563(CNTR-0102/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

04/08/2563 80/2563(CNTR-0103/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

04/08/2563 74/2563(CNTR-0104/63) สหกรณ์กำรเกษตรสคีิว้  จ ำกดั

04/08/2563 78/2563(CNTR-0106/63)
รำ้นอมรภทัร พีพี คำ้วสัดุ

กอ่สรำ้ง

04/08/2563 101/2563(CNTR-0107/63) รำ้นเจบีไฟร์

โครงกำรฝึกอบรมชุด

ปฏบิตักิำรจิตอำสำภยัพบิตัิ

ประจ ำองค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

04/08/2563 83/2563(CNTR-0105/63) รำ้น ส.อะไหล่ยนต์

04/08/2563 92/2563(CNTR-0108/63) หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร

05/08/2563 77/2563(CNTR-0109/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์

05/08/2563 103/2563(CNTR-0110/63)
บริษทั ไทม์สมีเดยี เว็บดไีซน์

 จ ำกดั

10/08/2563 104/2563(CNTR-0111/63) นำยอนุชำ  สงิห์ส ำรำญ

63047273213 630414222614 68,100.00 เงนิงบประมำณ

63047150168 630414125723 6,204.00 เงนิงบประมำณ

63047425506 630414356222 6,400.00 เงนิงบประมำณ

63047240660 630414190712 12,930.00 เงนิงบประมำณ

63047437324 630414336516 17,360.00 เงนิงบประมำณ

63067087090 630614073650 38,346.00 เงนิงบประมำณ

63067190468 630614270721 15,800.00 เงนิงบประมำณ

63067237651 630614209800 22,000.00 เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ

63067268673 630614220850 5,500.00 เงนิงบประมำณ

63067261204 63067261204 29,320.00 เงนิงบประมำณ

63067468420 630614383556 5,300.00 เงนิงบประมำณ

63067205878 630614191025 9,690.00 เงนิงบประมำณ

63067265194 630614218383 24,605.00 เงนิงบประมำณ

63067209304 630614173711 30,000.00 เงนิงบประมำณ

63057390174 630814025521 24,824.00 เงนิงบประมำณ

63077075657 630714061214 27,860.00 เงนิงบประมำณ

63077076542 63077076542 20,900.00 เงนิงบประมำณ

63077217704 630714173353 60,259.64 เงนิงบประมำณ

63077328979 630714262438 26,118.70 เงนิงบประมำณ

63077453261 630714380610 18,920.00 เงนิสะสม

63077544883 630814028537 5,700.00 เงนิงบประมำณ

63087024357 63087024357 47,678.00 เงนิงบประมำณ

63067467006 630814062193 36,000.00 เงนิงบประมำณ

63077372074 630714315225 8,000.00 เงนิงบประมำณ

63087111210 630814092289 6,500.00 เงนิงบประมำณ
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10/08/2563 111/2563(CNTR-0112/63) นำยทนิ  บุญค ำ

คำ่จ้ำงเหมำแรงงำน อำทิ

เชน่ จ้ำงเหมำเดนิสำยไฟ , 

ตดิต ัง้ไฟฟ้ำ-ประปำ , สบู

น ้ำ ,โทรศพัท์ ฯลฯ

17/08/2563 90/2563(CNTR-0114/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  บุญ

ไทยแมชีนเนอรี่

คำ่จดัซ้ือเครือ่งเจำะควำม

หนำคอนกรีต, คำ่จดัซ้ือ

แบบหล่อคอนกรีต จ ำนวน 

2 ชุด

17/08/2563 95/2563(CNTR-0113/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์

18/08/2563 91/2563(CNTR-0115/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  บุญ

ไทยแมชีนเนอรี่

คำ่จดัซ้ือเครือ่งยงิตะป(ูคู)่

จ ำนวน 1 เครือ่ง, คำ่จดัซ้ือ

เครือ่งยงิตะปู(เดีย่ว) 

จ ำนวน 1 เครือ่ง, คำ่จดัซ้ือ

แทน่ตดัเหล็กแบบองศำ 12

 นิ้ว จ ำนวน 1 ชุด, คำ่

จดัซ้ือเลือ่ยวงเดอืน 9 นิ้ว 

จ ำนวน 1 ชุด, คำ่จดัซ้ือ

สว่ำนแรงกระแทกไม่น้อย

กว่ำ 3 จูล จ ำนวน 1 เครือ่ง

18/08/2563 94/2563(CNTR-0116/63) ทองภณัฑ ์ซพัพลำย

19/08/2563 85/2563(CNTR-0117/63) หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร

โครงกำรรณรงค์ป้องกนั

และและควบคมุโรค

ไขเ้ลือดออก

20/08/2563 97/2563(CNTR-0118/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

24/08/2563 115/2563(CNTR-0120/63) นำงสำวพยุง เถำะสงูเนิน โครงกำรงำนรำชพธีิตำ่งๆ

24/08/2563 99/2563(CNTR-0121/63) หจก. โตโยตำ้โครำช 1988

25/08/2563 112/2563(CNTR-0123/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำชสนิ

สยำม
คำ่ขดุถมดนิและฝงักลบขยะ

31/08/2563 119/2563(CNTR-0125/63) นำงบุญร่วม เซ๊ียะรมัย์
โครงกำรสง่เสริมกำรท ำ

เกษตรรูปแบบผสมผสำน

02/09/2563 99/2563(CNTR-0127/63) หจก.ไทยณรงค์พงศธรบริกำร

โครงกำรรณรงค์ป้องกนั

และและควบคมุโรค

ไขเ้ลือดออก

09/09/2563 105/25563(CNTR-0128/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์
จดัซ้ือเครือ่งดดูฝุ่ น จ ำนวน

 1 เครือ่ง

63087113196 630814094032 18,000.00 เงนิงบประมำณ

63077343684 630714285166 28,783.00 เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ

63087024026 630814039212 12,061.00 เงนิงบประมำณ

63077284312 630714237428 36,915.00

เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ/

เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ/

เงนิงบประมำณ

63087117391 630814145638 72,000.00 เงนิงบประมำณ

63087321985 630814271477 20,955.00 เงนิงบประมำณ

63067435801 630814302626 58,480.00 เงนิงบประมำณ

63087386804 630814338343 18,750.00 เงนิงบประมำณ

63087433738 630814361951 21,879.06 เงนิงบประมำณ

63087094689 630814261165 99,000.00 เงนิงบประมำณ

63087490696 630814427364 6,250.00 เงนิงบประมำณ

63087647073 630814551162 5,643.60 เงนิงบประมำณ

63087132315 630814265671 9,600.00 เงนิงบประมำณ
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10/09/2563 102/2563(CNTR-0129/63) โรงสปีรำรถนำ

โครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพ

กำรแปรรูปผลผลิต

กำรเกษตร/กำรพฒันำ

บรรจุภณัฑ์

11/09/2563 108/2563(CNTR-0130/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์

14/09/2563 101/2563(CNTR-0131/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั  บุญ

ไทยแมชีนเนอรี่

คำ่จดัซ้ือเครือ่งก ำเนิด

ไฟฟ้ำขนำด 5 กโิลวตัต์

15/09/2563 109/2563(CNTR-0132/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

เครือ่งพพิม์ Multifunction

 แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้

ถงัหมกึพพิม์ จ ำนวน 4 

เครือ่ง

18/09/2563 107/2563(CNTR-0134/63) รำ้นวิไลพร
โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระ

เกยีรต ิร.10

18/09/2563 110/2563(CNTR-0135/63) ทองภณัฑ ์ซพัพลำย

22/09/2563 118/2563(CNTR-0138/63) พูลศกัดิก์ำรยำง

23/09/2563 111/2563(CNTR-0139/63) รำ้น เอสเอ็นอำร์ แอสฟสัท์

28/09/2563 117/2563(CNTR-0147/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์

28/09/2563 116/2563(CNTR-0148/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์

28/09/2563 113/2563(CNTR-0149/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

คำ่จดัซ้ือคอมพวิเตอร์

โน้ตบุก๊ส ำหรบังำน

ส ำนกังำน พรอ้มอปุกรณ์ 1 

เครือ่ง, คำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์

 Multifunction แบบฉีด

หมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ

พมิพ์ จ ำนวน 4 เครือ่ง, คำ่

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ 

หรือ LED ขำวด ำ จ ำนวน 

1 เครือ่ง

28/09/2563 112/2563(CNTR-0151/63) เดอะ บิก๊ ซิสเต็มส์

คำ่จดัซ้ือกล้องโทรทศัน์

วงจรปิด(CCTV) และ

อปุกรณ์พรอ้มตดิต ัง้

28/09/2563 114/2563(CNTR-0141/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊

 ส ำหรบังำนส ำนกังำน 

จ ำนวน 1 เครือ่ง

28/09/2563 115/2563(CNTR-0142/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

เครือ่งส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน

 2 เครือ่ง

28/09/2563 121/2563(CNTR-0152/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์

28/09/2563 119/2563(CNTR-0146/63) รำ้นไขมุ่กศกึษำภณัฑ์

28/09/2563 133/2563(CNTR-0145/63)
มหำวิทยำลยัรำชภฎั

นครรำชสมีำ
คำ่จ้ำงทีป่รึกษำ

63097073797 630914070948 17,220.00 เงนิงบประมำณ

63087544140 630814454159 19,038.00 เงนิงบประมำณ

63087150812 630814125805 37,450.00 เงนิงบประมำณ

63097245962 630914219941 30,000.00 เงนิงบประมำณ

63097283065 630914254676 10,000.00 เงนิงบประมำณ

63097404030 630914321958 29,830.00 เงนิงบประมำณ

63097052360 630914220794 62,100.00 เงนิงบประมำณ

63097384523 630914382959 49,450.00 เงนิงบประมำณ

63097225389 630914245671 10,780.00 เงนิงบประมำณ

63097272578 630914218275 15,240.00 เงนิงบประมำณ

63097291001 630914236192 41,100.00
เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ/

เงนิงบประมำณ

63097308790 630914294884 85,100.00 เงนิงบประมำณ

63097321072 630914255159 16,000.00 เงนิงบประมำณ

63097348941 630914276123 5,000.00 เงนิงบประมำณ

63097427877 630914342149 41,707.00 เงนิงบประมำณ

63097429345 630914347128 16,375.00 เงนิงบประมำณ

63097477285 630914383797 20,000.00 เงนิงบประมำณ
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วนัที่จดัท ำ
เลขที่คุมสญัญำ อปท./

(เลขที่สญัญำ e-LAAS)
ชื่อเจ้ำหน้ี โครงกำร/รำยกำร

เลขที่โครงกำร

(e-GP)

เลขที่คุมสญัญำ

(e-GP)

จ ำนวนเงนิขอซ้ือขอจ้ำง/

สญัญำ
แหล่งเงนิที่ใช้

28/09/2563 120/2563(CNTR-0143/63)
หจก.เอกลกัษณ์โลหะภณัฑ์

และสขุภณัฑ์

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสำรแบบ

บำนเลือ่นกระจก จ ำนวน 2

 ตู้

28/09/2563 122/2563(CNTR-0144/63)
บริษทั เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ 

มอลล์ จ ำกดั

จดัซ้ือโตะ๊ส ำนกังำนพรอ้ม

เกำ้อี ้จ ำนวน 1 ชุด

28/09/2563 136/2563(CNTR-0150/63) นำยอนุชำ  สงิห์ส ำรำญ

28/09/2563 123/2563(CNTR-0140/63) รำ้นชำ่งตี๋

29/09/2563 125/2563(CNTR-0156/63)
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั โครำช

คอมพวิเตอร์

63097516003 630914417475 9,000.00 เงนิงบประมำณ

63097536483 630914431803 15,000.00 เงนิงบประมำณ

63097565564 630914474821 8,420.00 เงนิงบประมำณ

63097639960 630914515035 19,000.00 เงนิงบประมำณ

63097668481 630914563123 6,250.00 เงนิงบประมำณ


