เทศบำลตำบลหนองกรำด
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ

ลำดับ
1

ชือ
่ เจ้ำหนี้

หน้ำ : 1/1

ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2563
เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งำน

หมวด

1/2563 (CNTR0131/63)
2/2563 (CNTR0132/63)
3/2563 (CNTR0137/63)
4/2563 (CNTR0138/63)
55/2563 (CNTR0124/63)
56/2563 (CNTR0125/63)

26/05/2563

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำง
พื้นฐำน
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอืน
่

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

ค่ำวัสดุ

314,000.00

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
314,000.00

273,000.00

273,000.00

3,300,000.00

3,300,000.00

3,497,500.00

3,497,500.00

8,250.00

8,250.00

วัสดุวท
ิ ยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์

28,600.00

28,600.00

10,800.00

10,800.00

20,000.00

20,000.00

25,800.00

25,800.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

56,520.00

56,520.00

50,000.00

50,000.00

95,000.00

95,000.00

ประเภทรำยจ่ำย

โครงกำร/รำยกำร

2

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด รุง่ เรือง
(1994)
หจก.บีวสั ดุกอ
่ สร้ำง

3

หจก.ด่ำนขุนทดกิตติชยั

4

หจก.ริมใหม่คอนสตรัคชั่น

5

เอ็น ที เอส วิศวกรรม

6

ร้ำน ปภัสกรุป
๊

7

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ออฟฟิ ศ
เซ็นเตอร์ กรุป
๊

57/2563 (CNTR0126/63)

19/05/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

8

นำยวันชัย เพ็ชรขุนทด

20/05/2563

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
วัสดุคอมพิวเตอร์

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โครำช
เครือ่ งถ่ำยออโตเมชั่น

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข

ค่ำใช้สอย

9

58/2563 (CNTR0129/63)
59/2563 (CNTR0130/63)

10

หจก.ดับเบิล้ ริช 999

28/05/2563

หจก.ดับเบิล้ ริช 999

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ ค่ำใช้สอย
สำธำรณสุข
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำวัสดุ
งำนสำธำรณสุขอืน
่

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
วัสดุวท
ิ ยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนขั บ้ำ

11

60/2563 (CNTR0134/63)
61/2563 (CNTR0136/63)

12

นำยนัทธนันท์ ชูสงู เนิน

CNTR-0004/63-3

01/05/2563

ค่ำใช้สอย

13

ปั้มศรีทองบริกำร

CNTR-0036/63-7

07/05/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

14

ปั้มศรีทองบริกำร

CNTR-0038/63-7

07/05/2563

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลจัดเก็บขนขยะใน
เขตเทศบำลตำบลหนองกรำด
ั นเชื้อเพลิงและหล่อลืน
จัดซือ
้ นำมั
่
จด
ำนวน
จั
ซือ
้ น้ำ1
มันรำยกำร
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

26/05/2563
29/05/2563
29/05/2563
13/05/2563
19/05/2563

20/05/2563

29/05/2563

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง
ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนเทศบำล สำยหนอง
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนเทศบำลสำยใหม่
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปกำร โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรหัสทำงหลวงท้องถิน
่
ค่ำก่อสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปกำร โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรหัสทำงหลวงท้องถิน
่
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ

จำนวน 1 รำยกำร

15

ร้ำนแสนเจริญ

CNTR-0039/63-6

29/05/2563

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำวัสดุ
งำนสำธำรณสุขอืน
่

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จำนวน 1 รำยกำร

116,000.00

116,000.00

16

ร้ำนแสนเจริญ

CNTR-0041/63-6

29/05/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ ค่ำวัสดุ
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จำนวน 1 รำยกำร

30,000.00

30,000.00

เทศบำลตำบลหนองกรำด
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ
17

ร้ำนแสนเจริญ

18

หน้ำ : 1/1

ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2563
CNTR-0042/63-5

29/05/2563

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด โตโยต้ำ
โครำช 1988

CNTR-0123/63

21/05/2563

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่ำใช้สอย

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำซ่อมบำรุงรถยนต์ จำนวน
13 รำยกำร

19

ร้ำนแสนเจริญ

CNTR-0133/63

28/05/2563

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำวัสดุ
งำนสำธำรณสุขอืน
่

วัสดุวท
ิ ยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์

20

นำงสุภำทิพย์ ศรีทอง

CNTR-0135/63

29/05/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สำธำรณสุข

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ

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

ค่ำใช้สอย

จัดซือ
้ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จำนวน 1 รำยกำร

จัดซือ
้ วัสดุวท
ิ ยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ (น้ำมันผสมน้ำยำพ่น
หมอกควัน) จำนวน 2 รำยกำร
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนขั บ้ำ

5,000.00

5,000.00

4,679.15

4,679.15

16,200.00

16,200.00

570.00

570.00

รวม

7,866,919.15

