เทศบำลตำบลหนองกรำด
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ

ลำดับ

ชือ
่ เจ้ำหนี้

หน้ำ : 1/1

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

223,389.06

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
223,389.06

วัสดุคอมพิวเตอร์

66,610.00

66,610.00

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

10,000.00

10,000.00

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

11,800.00

11,800.00

งำน

หมวด

ประเภทรำยจ่ำย

1

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
นมแห่งประเทศไทย

1/2563 (CNTR0066/63)

06/12/2562

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ

ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

2

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ออฟฟิ ศ
เซ็นเตอร์ กรุป
๊

13/2563 (CNTR0065/63)

04/12/2562

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

3

นำงสุภำทิพย์ ศรีทอง

งำนบริหำรงำนคลัง

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ออฟฟิ ศ
เซ็นเตอร์ กรุป
๊

14/2563 (CNTR0067/63)
15/2563
(CNTR-

19/12/2562

4

19/12/2562

งำนบริหำรงำนคลัง

โครงกำร/รำยกำร

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ

0068/63)

5

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ออฟฟิ ศ
เซ็นเตอร์ กรุป
๊

16/2563 (CNTR0069/63)

19/12/2562

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

28,500.00

28,500.00

6

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ออฟฟิ ศ
เซ็นเตอร์ กรุป
๊

17/2563 (CNTR0070/63)

19/12/2562

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

38,880.00

38,880.00

7

ร้ำนน้องก็อตจิ

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

33,400.00

33,400.00

ร้ำน เอ็มซัพพลำย กรุป
๊

18/2563 (CNTR0072/63)
19/2563
(CNTR-

23/12/2562

8

23/12/2562

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

65,000.00

65,000.00

9

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ออฟฟิ ศ
เซ็นเตอร์ กรุป
๊

0073/63)
20/2563 (CNTR0074/63)

23/12/2562

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
บริกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

8,750.00

8,750.00

10

ร้ำนน้องก็อตจิ

23/12/2562

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

55,780.00

55,780.00

นำงโสภำ ชูสงู เนิน

ค่ำใช้สอย

66,000.00

นำงจรัส แถมจำเริญ

CNTR-0030/63-1

02/12/2562

66,000.00

66,000.00

13

นำงสำวประถม หำญณรงค์

CNTR-0031/63-2

02/12/2562

66,000.00

66,000.00

14

นำงศรีจน
ั ทร์ แสพลกรัง

CNTR-0033/63-1

02/12/2562

66,000.00

66,000.00

15

ปั้มศรีทองบริกำร

CNTR-0036/63-2

02/12/2562

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

66,000.00

12

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

11

21/2563 (CNTR0075/63)
CNTR-0025/63-1

50,000.00

50,000.00

16

ปั้มศรีทองบริกำร

CNTR-0038/63-2

02/12/2562

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภ ัย

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

95,000.00

95,000.00

02/12/2562

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย

ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลทำควำมสะอำด
ถนนในเขตเทศบำลตำบลหนอง
ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลทำควำมสะอำด
ถนนในเขตเทศบำลตำบลหนอง
ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลทำควำมสะอำด
ถนนในเขตเทศบำลตำบลหนอง
ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลทำควำมสะอำด
ถนนในเขตเทศบำลตำบลหนอง
ั นเชื้อเพลิงและหล่อลืน
จัดซือ
้ นำมั
่
จด
ำนวน
จั
ซือ
้ น้ำ1
มันรำยกำร
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จำนวน 1 รำยกำร

17

ปฐมพงศ์ไฮเทค

CNTR-0062/63

12/12/2562

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

18

นำยหัสธชัย ศรีอำภัย

CNTR-0063/63

02/12/2562

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข

ค่ำใช้สอย

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำซ่อมแซมเครือ่ ง
คอมพิ
วเตอร์ คจคลจั
ำนวน
เครือ่ ง
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
ค่
ำจ้ำงเหมำบุ
ดเก็2บขนขยะใน
บริกำร

เขตเทศบำลตำบลหนองกรำด

1,550.00

1,550.00

99,000.00

99,000.00

เทศบำลตำบลหนองกรำด
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ
19

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โตโยต้ำ
โครำช 1988

หน้ำ : 1/1

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
CNTR-0064/63

03/12/2562

งำนบริหำรทั่วไป

ปี งบประมำณ : 2563, เดือน : ธันวำคม , ประเภทค้นหำ : ประเภทรำยจ่ำย , โดย : ทุกประเภท

ค่ำใช้สอย

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงรถตู้ จำนวน 5
รำยกำร

2,255.03

2,255.03

รวม

1,053,914.09

