เทศบำลตำบลหนองกรำด
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ

ลำดับ

ชือ
่ เจ้ำหนี้

1

หจก.ทรัพย์ทวี ป.กำรโยธำ

2

นำงสุภำทิพย์ ศรีทอง

3

หน้ำ : 1/1

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563
เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งำน

หมวด

ประเภทรำยจ่ำย

โครงกำร/รำยกำร

104,760.00
6,000.00

6,000.00

11,800.00

11,800.00

15,408.00

15,408.00

11,147.00

11,147.00

16,400.00

16,400.00

17,300.00

17,300.00

14,400.00

14,400.00

17/03/2563

นำงสำวสนิท รำศรี

39/2563 (CNTR0100/63)

03/03/2563

4

ร้ำนปวีณำ

40/2563 (CNTR0103/63)

16/03/2563

5

ร้ำนปวีณำ

41/2563 (CNTR0104/63)

16/03/2563

6

นำงสำวสนิท รำศรี

42/2563 (CNTR0105/63)

16/03/2563

7

นำยวิรตั น์ ชัยทิพย์

23/03/2563

8

เด่นชัยยำงยนต์

43/2563 (CNTR0107/63)
44/2563 (CNTR0108/63)

9

ร้ำนน้องก็อตจิ

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

5,965.00

5,965.00

ร้ำนน้องก็อตจิ

45/2563 (CNTR0110/63)
47/2563
(CNTR-

25/03/2563

10

25/03/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ ค่ำวัสดุ
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

วัสดุสำนักงำน

15,530.00

15,530.00

11,700.00

11,700.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

50,000.00

50,000.00

95,000.00

95,000.00

23/03/2563

0111/63)

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค ค่ำจ้ำงออกแบบ ค่ำควบคุมงำน ที่
จ่ำยให้แก่เอกชน นิตบ
ิ ค
ุ คล หรือ
ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรอบรม ค่ำยคุณธรรม
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
จริยธรรม เทศบำลตำบลหนองกรำด
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรอบรม ค่ำยคุณธรรม
สังคมสงเครำะห์
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
จริยธรรม เทศบำลตำบลหนองกรำด
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำวัสดุ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/
งำนสำธำรณสุขอืน
่
เฉพำะกิจจำกกรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิน
่
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบตั ก
ิ ำรให้
งำนสำธำรณสุขอืน
่
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ควำมรูใ้ นกำรป้ องกันโรคติดเชื้อ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ ไวรัสโคโรนำ 2019
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบตั ก
ิ ำรให้
งำนสำธำรณสุขอืน
่
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ควำมรูใ้ นกำรป้ องกันโรคติดเชื้อ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ ไวรัสโคโรนำ 2019
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ ค่ำใช้สอย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
สำธำรณสุข
บริกำร
งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
ค่ำวัสดุ
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
เรือนและระงับอัคคีภยั

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
104,760.00

1/2563 (CNTR0106/63)
38/2563 (CNTR0099/63)

03/03/2563

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สังคมสงเครำะห์

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ

11

โอพีเอสเทค

48/2563 (CNTR0112/63)

25/03/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ ค่ำวัสดุ
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

วัสดุคอมพิวเตอร์

12

นำงหัด โพกขุนทด

CNTR-0015/63-1

02/03/2563

ค่ำใช้สอย

13

นำงสมพิศ ศอกขุนทด

CNTR-0018/63-1

02/03/2563

14

นำงโสภำ ชูสงู เนิน

CNTR-0025/63-3

02/03/2563

15

ปั้มศรีทองบริกำร

CNTR-0036/63-5

05/03/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

16

ปั้มศรีทองบริกำร

CNTR-0038/63-5

05/03/2563

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย

ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลทำควำมสะอำด
ถนนในเขตเทศบำลตำบลหนอง
ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลทำควำมสะอำด
ถนนในเขตเทศบำลตำบลหนอง
ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลทำควำมสะอำด
ถนนในเขตเทศบำลตำบลหนอง
ั นเชื้อเพลิงและหล่อลืน
จัดซือ
้ นำมั
่
จจัำนวน
ดซือ
้ น้ำ1
มันรำยกำร
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จำนวน 1 รำยกำร

เทศบำลตำบลหนองกรำด
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ

หน้ำ : 1/1

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563

17

ร้ำนแสนเจริญ

CNTR-0039/63-4

24/03/2563

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำวัสดุ
งำนสำธำรณสุขอืน
่

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จำนวน 1 รำยกำร

116,000.00

116,000.00

18

ร้ำนแสนเจริญ

CNTR-0040/63-3

24/03/2563

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำวัสดุ
งำนสำธำรณสุขอืน
่

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จำนวน 1 รำยกำร

4,000.00

4,000.00

19

ร้ำนแสนเจริญ

CNTR-0041/63-4

24/03/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ ค่ำวัสดุ
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จำนวน 1 รำยกำร

30,000.00

30,000.00

20

ร้ำนแสนเจริญ

CNTR-0042/63-3

24/03/2563

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จำนวน 1 รำยกำร

5,000.00

5,000.00

21

ชำติสติกเกอร์

CNTR-0098/63

02/03/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สังคมสงเครำะห์

ค่ำใช้สอย

โครงกำรอบรม ค่ำยคุณธรรม
จริยธรรม เทศบำลตำบลหนองกรำด

470.00

470.00

22

โอพีเอสเทค

CNTR-0101/63

30/03/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
วัสดุสำนักงำน

2,100.00

2,100.00

23

ชำติสติกเกอร์

CNTR-0102/63

11/03/2563

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

470.00

470.00

24

ชำติสติกเกอร์

CNTR-0109/63

30/03/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

25

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ออฟฟิ ศ
เซ็นเตอร์ กรุป
๊

CNTR-0113/63

30/03/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริ
กำรุ
ำรงรักษำและซ่อมแซม
ค่
ำบ

26

ร้ำนน้องก็อตจิ

CNTR-0114/63

30/03/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สังคมสงเครำะห์

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

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

จัดซือ
้ วัสดุสำนักงำน จำนวน 1
รำยกำร
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบตั ก
ิ ำรให้
ควำมรูใ้ นกำรป้ องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร

470.00

470.00

จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงเครือ่ งปริน
้ เตอร์
จำนวน 1 รำยกำร

4,870.00

4,870.00

จัดซือ
้ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จำนวน 5 รำยกำร

3,348.00

3,348.00

รวม

740,138.00

