เทศบำลตำบลหนองกรำด
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ

ลำดับ

ชือ
่ เจ้ำหนี้

1

ร้ำนน้องก็อตจิ

2

ร้ำนน้องก็อตจิ

3

ร้ำนน้องก็อตจิ

4

เอส เค ดับเพลิง

เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ
22/2563 (CNTR0082/63)
23/2563
(CNTR-

08/01/2563

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

22,310.00

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
22,310.00

08/01/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

27,106.00

27,106.00

0083/63)
24/2563
(CNTR0084/63)
25/2563
(CNTR-

08/01/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

47,000.00

47,000.00

15/01/2563

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่ำวัสดุ

วัสดุเครือ่ งดับเพลิง

99,850.00

99,850.00

เอส เค ดับเพลิง

6

นำงสงวน มำกขุนทด

15/01/2563

งบกลำง

งบกลำง

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

40,750.00

40,750.00

15/01/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

24,225.00

24,225.00

12,034.00

12,034.00

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

26,193.60

26,193.60

20/01/2563

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่ำใช้สอย

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

14,040.00

14,040.00

ค่ำใช้สอย

72,300.00

72,300.00

108,000.00

108,000.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

66,000.00

ค่ำวัสดุ

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

50,000.00

50,000.00

55,000.00

55,000.00

50,000.00

50,000.00

95,000.00

95,000.00

26/2563 (CNTR0086/63)
29/2563
(CNTR0087/63)
30/2562 (CNTR0088/63)
31/2563 (CNTR0089/63)
32/2563 (CNTR0090/63)

งำน

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

0085/63)
5

หน้ำ : 1/1

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563

15/01/2563

หมวด

7

นำงสุภำทิพย์ ศรีทอง

8

บริษท
ั ตังปักโครำช จำกัด

9

ร้ำน เอส ที ออโต้ซำวด์

10

นำงนิตยำ โพดขุนทด

CNTR-0003/63-1

03/01/2563

11

นำยนัทธนันท์ ชูสงู เนิน

CNTR-0004/63-1

03/01/2563

12

CNTR-0016/63-1

03/01/2563

13

นำงสำวนภำวรรณ แตง
บูรณะ
นำงโสภำ ชูสงู เนิน

CNTR-0025/63-2

03/01/2563

14

หจก.น้ำมันสยำมด่ำนขุนทด

CNTR-0034/63-1

21/01/2563

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

15

หจก.น้ำมันสยำมด่ำนขุนทด

CNTR-0035/63-1

21/01/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

16

ปั้มศรีทองบริกำร

CNTR-0036/63-3

08/01/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

17

ปั้มศรีทองบริกำร

CNTR-0038/63-3

08/01/2563

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

20/01/2563

ค่ำใช้สอย

ประเภทรำยจ่ำย

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย

โครงกำร/รำยกำร

เงินค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกำรจรำจร

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่ บริกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลจัดเก็บขนขยะใน
เขตเทศบำลตำบลหนองกรำด
ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลทำควำมสะอำด
ถนนในเขตเทศบำลตำบลหนอง
ค่ำจ้ำงเหมำบุคคลทำควำมสะอำด
ถนนในเขตเทศบำลตำบลหนอง
จัดซือ
้ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จำนวน 1 รำยกำร
จัดซือ
้ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จำนวน 1 รำยกำร
ั นเชื้อเพลิงและหล่อลืน
จัดซือ
้ นำมั
่
จด
ำนวน
จั
ซือ
้ น้ำ1
มันรำยกำร
เชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ

จำนวน 1 รำยกำร

18

ร้ำนแสนเจริญ

CNTR-0039/63-2

15/01/2563

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำวัสดุ
งำนสำธำรณสุขอืน
่

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จำนวน 1 รำยกำร

116,000.00

116,000.00

19

ร้ำนแสนเจริญ

CNTR-0040/63-2

15/01/2563

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำวัสดุ
งำนสำธำรณสุขอืน
่

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จำนวน 1 รำยกำร

4,000.00

4,000.00

เทศบำลตำบลหนองกรำด
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ

หน้ำ : 1/1

ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563

20

ร้ำนแสนเจริญ

CNTR-0041/63-2

15/01/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ ค่ำวัสดุ
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จำนวน 1 รำยกำร

30,000.00

30,000.00

21

ร้ำนแสนเจริญ

CNTR-0042/63-1

15/01/2563

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
จำนวน 1 รำยกำร

5,000.00

5,000.00

22

ร้ำน อำเอส โซลูชน
ั่

CNTR-0071/63

06/01/2563

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

2,200.00

ชำติสติกเกอร์

CNTR-0076/63

08/01/2563

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่ำใช้สอย

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำซ่อมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
จโครงกำรป้
ำนวน 1 รำยกำร
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
องกันและลดอุบตั เิ หตุ

2,200.00

23

2,421.00

2,421.00

โครงกำรป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลปี ใหม่

3,328.00

3,328.00

โครงกำรป้ องกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลปี ใหม่

4,050.00

4,050.00

24

ชำติสติกเกอร์

CNTR-0077/63

08/01/2563

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่ำใช้สอย

25

นำงสุภำทิพย์ ศรีทอง

CNTR-0078/63

08/01/2563

งำนป้ องกันภัยฝ่ ำยพล
เรือนและระงับอัคคีภยั

ค่ำใช้สอย

26

ร้ำน อำเอส โซลูชน
ั่

CNTR-0079/63

16/01/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
สังคมสงเครำะห์

ค่ำวัสดุ

27

ชำติสติกเกอร์

CNTR-0080/63

16/01/2563

ค่ำใช้สอย

28

นำงสมพิศ ภูมจิ น
ั ทึก

CNTR-0081/63

16/01/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ

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

ค่ำใช้สอย

ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอืน
่ ๆ
วัสดุสำนักงำน

ทำงถนนช่วงเทศกำลปี ใหม่

จัดซือ
้ วัสดุสำนักงำน จำนวน 1
รำยกำร

1,400.00

1,400.00

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ

โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ

2,340.00

2,340.00

โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ

3,000.00

3,000.00

รวม

1,049,547.60

