
 โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณ
วงเงนิสัญญาและ

เบิกจ่าย
คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ

วันที่ได้มา/หน่วยงาน
ผู้ใช้

งานบริหารงาน

ทัว่ไป
คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างาน 7 ตวั 31,500.00                        -   31,500.00                31,500.00 0.00                    -   

ฎีกา 256/2563 เบิกจา่ย 13 

ธันวาคม 2562 รับ 2 

ธันวาคม 2562 (ส านักปลดั)

งานบริหารงาน

ทัว่ไป
คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เก้าอีส้ านกังาน 7 ตวั 10,430.00                        -   10,430.00                10,430.00 0.00                    -   

ฎีกา 293/2563 เบิกจา่ย 13 

ธันวาคม 2562  รับ 2 

ธันวาคม 2562  (ส านักปลดั)

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกบัการศกึษา
คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะท างาน 3 ตวั 13,500.00                        -   13,500.00                13,500.00 0.00                    -   

ฎีกา 249/2563 เบิกจา่ย 13 

ธันวาคม 2562  รับ 2 

ธันวาคม 2562 (กอง

การศกึษา)

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกบัการศกึษา
คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เก้าอีส้ านกังาน 6 ตวั 8,940.00 8,940.00                  8,940.00 0.00                    -   

ฎีกา 249/2563 เบิกจา่ย 13 

ธันวาคม 2562  รับ 2 

ธันวาคม 2562 (กอง

การศกึษา)

งานบริหารงาน

ทัว่ไป
คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ประมวลผลแบบที ่1 2 

เคร่ือง

44,000.00                        -   44,000.00                43,800.00 200.00                0.45

ฎีกา 257/2563 เบิกจา่ย 13 

ธันวาคม 2562  รับ 20 

พฤศจิกายน 2562  (ส านัก

ปลดั)

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกบัการศกึษา
คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ประมวลผลแบบที ่1 2 

เคร่ือง

44,000.00 44,000.00                43,800.00 200.00                0.45

ฎีกา 189/2563 เบิกจา่ย 2 

ธันวาคม 2562 รับ 20 

พฤศจิกายน 2562 (กอง

การศกึาษ)

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกบัเคหะและ

ชมุชน

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ประมวลผลแบบที ่1 1 

เคร่ือง

22,000.00 22,000.00                21,900.00 100.00                0.45
ฎีกา 188/2563 เบิกจา่ย 2 

ธันวาคม 2562 รับ 20 

พฤศจิกายน 2562 (กองชา่ง)

174,370.00 0.00 174,370.00 173,870.00 500.00

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (กันเงนิเบิกเหล่ือมปี 62)

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

ยอดยกไป



 โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณ
วงเงนิสัญญาและ

เบิกจ่าย
คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ

วันที่ได้มา/หน่วยงาน
ผู้ใช้

174,370.00 0.00 174,370.00 173,870.00 500.00

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกบัการศกึษา
คา่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์โฆษณา

และเผยแพร่
โต๊ะอาหารเด็กพร้อม

ม้านัง่ 10 ชดุ
68,500.00                        -   68,500.00                68,500.00 0.00                    -   

ฎีกา 336/2563 เบิกจา่ย 7 

มกราคม 2563 รับ 16 

ธันวาคม 2562 (กองการศึ

กาษา)

งานบริหารงาน

ทัว่ไป
คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร

เคร่ืองตดัหญ้าแบบข้อ

แข็ง  2 เคร่ือง
19,000.00                        -   19,000.00                19,000.00 0.00                    -   

ฎีกา 334/2563 เบิกจา่ย 7 

มกราคม 2563  รับ 12 

ธันวาคม 2562 (ส านักปลดั)

งานบริหารงาน

ทัว่ไป
คา่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์โฆษณา

และเผยแพร่
กล้องวงจรปิดภายใน

ต าบล  1 ชดุ
400,000.00                        -   400,000.00              392,500.00 7,500.00                1.88

ฎีกา 335/2563 เบิกจา่ย 7 

มกราคม 2563  รับ 11 

ธันวาคม 2562 (ส านักปลดั)

งานบริหารงาน

ทัว่ไป
คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบ

ติดผนัง 24000 BTU  2 

เคร่ือง

72,800.00 72,800.00                49,000.00 23,800.00              32.69
ฎีกา 544/2563 เบิกจา่ย 4 

มีนาคม 2563        รับ 31 

มกราคม 2563 (ส านักปลดั)

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกบัชมุชน
คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบ

ติดผนัง 24000 BTU  2 

เคร่ือง

72,800.00 72,800.00                49,000.00 23,800.00              32.69
ฎีกา 548/2563 เบิกจา่ย  5 

มีนาคม 2563       รับ 31 

มกราคม 2563 (กองชา่ง)

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกบัเคหะและ

ชมุชน

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ
กล้องวดัมมุ

อิเล็กทรอนิกส์  1 ชดุ
97,000.00 97,000.00                76,500.00 20,500.00              21.13

ฎีกา 374/2563 เบิกจา่ย 19

 มกราคม 2563 รับ 14 

มกราคม 2563 (กองชา่ง)

งานบริหารงาน

ทัว่ไป
คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 2 ตู้ 11,000.00 11,000.00                11,000.00 0.00                    -   

ฎีกา 187/2563 เบิกจา่ย 2 

ธันวาคม 2562 รับ 27 

พฤศจิกายน 2562 (กองคลงั)

ยอดยกมา

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (กันเงนิเบิกเหล่ือมปี 62)



915,470.00 0.00 915,470.00 839,370.00 76,100.00

 โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณ
วงเงนิสัญญาและ

เบิกจ่าย
คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ

วันที่ได้มา/หน่วยงาน
ผู้ใช้

915,470.00 0.00 915,470.00 839,370.00 76,100.00

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกบัเคหะและ

ชมุชน

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เก้าอีส้ านกังาน  2 ตวั 2,980.00 2,980.00                  2,980.00 0.00                    -   
ฎีกา 229/2563 เบิกจา่ย 11 

ธันวาคม 2563รับ 25 

พฤศจิกายน 2562 (กองชา่ง)

งานบริหารงาน

ทัว่ไป
คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

อปุกรณ์อ่าน บตัร

อเนกประ สงค์  4 

เคร่ือง

2,800.00                        -   2,800.00                  2,800.00 0.00                    -   

ฎีกา 201/2563 เบิกจา่ย 7 

มกราคม 2563 รับ 14 

พฤศจิกายน 2562 (ส านัก

ปลดั)

921,250.00 0.00 921,250.00 845,150.00 76,100.00                8.26รวมทัง้หมด

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (กันเงนิเบิกเหล่ือมปี 62)

งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ยอดยกไป

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ยอดยกมา



 โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณคงเหลือ
วงเงนิสัญญาและ

เบิกจ่าย
คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ

วันที่ได้มา/หน่วยงาน
ผู้ใช้

งานสง่เสริมและ

สนับสนนุความ

เข้มแข็งชมุชน

คา่ครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ
ปรับปรุงเสียงตามสาย

 ม.1
51,400.00                        -   51,400.00                51,000.00 400.00                0.78

ฎีกา 498/2563 เบิกจา่ย 28 

กมุภาพนัธ์ 2563 รับ 12 

กมุภาพนัธ์ 2563 (ส านัก

ปลดั)

งานสง่เสริม

การเกษตร
คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร

เคร่ืองตดัหญ้าแบบ

ข้อแข็ง  1 เคร่ือง
9,500.00                        -   9,500.00                  7,500.00 2,000.00              21.05

ฎีกา1017/2563เบิกจา่ย 11 

สงิหาคม 2563 รับ 4 

สงิหาคม 2563 (ส านักปลดั)

งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและ

ระงบัอคัคีภยั

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซย่นต์  2 เคร่ือง 30,000.00                        -   30,000.00                28,000.00 2,000.00                6.67
ฎีกา 944/2563 เบิกจา่ย 29 

กรกฏาคม 2563  รับ 15 

กรกฎาคม 2563 (ส านักปลดั)

90,900.00 0.00 90,900.00 86,500.00 4,400.00                4.84

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รวม

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)

                                                                          รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ตามเทศบัญญัติปี 63)



 โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณคงเหลือ
วงเงนิสัญญาและ

เบิกจ่าย
คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ

วันที่ได้มา/หน่วยงาน
ผู้ใช้

งานบริหารงาน

คลงั
คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

จอแสดงภาพขนาด 

19.5 นิว้  1 จอ
2,800.00                        -   2,800.00                  2,800.00 0.00                    -   

ฎีกา 610/2563 เบิกจา่ย 27

 มีนาคม 2563  รับ 20 

มีนาคม 2563 (กองคลงั)

งานบริหารงาน

คลงั
คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เก้าอีส้ านกังาน 2 ตวั 2,980.00                        -   2,980.00                  2,980.00 0.00                    -   

ฎีกา 611/2563 เบิกจา่ย 27

 มีนาคม 2563  รับ 20 

มีนาคม 2563 (กองคลงั)

งานบริการ

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอ่ืน

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองพน่ยา 2 เคร่ือง 9,900.00                        -   9,900.00                  9,900.00 0.00                    -   
ฎีกา 674/2563 เบิกจา่ย 20 

เมษายน 2563 รับ 13 

เมษายน 2563 (ส านักปลดั)

งานบริการ

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอ่ืน

คา่ครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์

และการแพทย์

เคร่ืองวดัอณุหภมิูเทอร์

โมสแกน 2 เคร่ือง
7,800.00                        -   7,800.00                  7,800.00 0.00                    -   

ฎีกา 675/2563 เบิกจา่ย 20 

เมษายน 2563 รับ 10 

เมษายน 2563 (ส านักปลดั)

งานบริหารทัว่ไป

และงาน

บริหารงานคลงั

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ประมวลผลแบบที ่1 3 

เคร่ือง

66,000.00                        -   66,000.00                66,000.00 0.00                    -   
ฎีกา 865/2563 เบิกจา่ย 1 

กรกฎาคม 2563 รับ 29 

มิถนุายน 2563 (กองคลงั)

งานบริหารทัว่ไป

และงานบริหาร

ทัว่ไป

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะสแตนเลส 20 ตวั 63,000.00                        -   63,000.00                63,000.00 0.00                    -   
ฎีกา 919/2563 เบิกจา่ย 21 

กรกฎาคม 2563 รับ 13 

กรกฎาคม 2563 (ส านักปลดั)

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

                                                                          รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (เงนิโอนงบประมาณปี 63)

งาน



งานบริหารทัว่ไป

และงานบริหาร

ทัว่ไป

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เก้าอีบ้หุนงั 40 ตวั 18,000.00                        -   18,000.00                18,000.00 0.00                    -   
ฎีกา 919/2563 เบิกจา่ย 21 

กรกฎาคม 2563 รับ 13 

กรกฎาคม 2563 (ส านักปลดั)

170,480.00 0.00 170,480.00 170,480.00 0.00

 โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณคงเหลือ
วงเงนิสัญญาและ

เบิกจ่าย
คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ

วันที่ได้มา/หน่วยงาน
ผู้ใช้

170,480.00 0.00 170,480.00 170,480.00 0.00

งานบริหารทัว่ไป

และงานบริหาร

ทัว่ไป

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เก้าอีพ้ลาสติก 100 ตวั 19,000.00                        -   19,000.00                19,000.00 0.00                    -   
ฎีกา 918/2563 เบิกจา่ย 21 

กรกฎาคม 2563 รับ 13 

กรกฎาคม 2563 (ส านักปลดั)

งานไฟฟ้าถนน คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ
ไฟก่ิงโซลา่เซลล์พร้อม

เสาคอนกรีต 6 ชดุ
47,400.00                        -   47,400.00                46,920.00 480.00                1.01

ฏีกา 829,890-1/2563 

เบิกจา่ย 19มิ.ย63 และ8กค.

63 รับ 1กค.63 (กองชา่ง)

236,880.00 0.00 236,880.00 236,400.00 480.00                0.20

 โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณ
วงเงนิสัญญาและ

เบิกจ่าย
คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ

วันที่ได้มา/หน่วยงาน
ผู้ใช้

รวม

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

                                                                          รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (เงนิโอนงบประมาณปี 63)

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)

ยอดยกไป

ยอดยกมา

เงนิกันเบิกเหล่ือมปี

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)

                                                                          รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (จ่ายขาดเงนิสะสมปี 62)



งานบริหารงาน

ทัว่ไป
คา่ครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์

ยานพาหนะและ

ขนสง่

รถบรรทกุน า้

ดบัเพลิง

อเนกประสงค์

2,000,000.00                        -   2,000,000.00           1,795,000.00 205,000.00              10.25
ฎีกา 303/2563 เบิกจา่ย 3 

มกราคม 2563 รับ 26 

ธันวาคม 2562 (ส านักปลดั)

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1,795,000.00 205,000.00              10.25

 โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณ
วงเงนิสัญญาและ

เบิกจ่าย
คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ

วันที่ได้มา/หน่วยงาน
ผู้ใช้

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับ

การศกึษา

คา่ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
ครุภณัฑ์โฆษณา

และเผยแพร่

เคร่ืองโปรเจคเตอร์  1

 เคร่ือง
14,100.00                        -   14,100.00                14,100.00 0.00                    -   

ฎีกา 725/2563 เบิกจา่ย 19

 พฤษภาคม 2563 รับ 30 

เมษายน 2563 (กอง

การศกึษา)

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับ

การศกึษา

คา่ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ครุภณัฑ์ส านกังาน
พดัลมติดผนงั  4 

เคร่ือง
7,400.00                        -   7,400.00                  7,400.00 0.00                    -   

ฎีกา 725/2563 เบิกจา่ย 19

 พฤษภาคม 2563  รับ 30 

เมษายน 2563 (กอง

การศกึษา)

21,500.00 0.00 21,500.00 21,500.00 0.00 0.00

รวม

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

                                                                          รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (บริจาค ปี 63)

รวม

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

                                                                          รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (จ่ายขาดเงนิสะสมปี 63 ค่าที่ดินส่ิงก่อสร้าง)

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)



 โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณคงเหลือ
วงเงนิสัญญาและ

เบิกจ่าย
คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ

วันที่ได้มา/หน่วยงาน
ผู้ใช้

งานบริการ

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอ่ืน

คา่ครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์

และการแพทย์

เคร่ืองวดัอณุหภมิูเทอร์

โมสแกน 2 เคร่ือง
7,800.00                        -   -                             -   -                    -   

28 เมษายน 2563     

(ส านักปลดั)

งานบริการ

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอ่ืน

คา่ครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์

และการแพทย์

เคร่ืองวดัอณุหภมิูเทอร์

โมสแกน 2 เคร่ือง
7,800.00                        -   -                             -   -                    -   

29 เมษายน 2563     

(ส านักปลดั)

15,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00                    -   

 โอนเพิ่ม/โอนลด งบประมาณคงเหลือ
วงเงนิสัญญาและ

เบิกจ่าย
คงเหลือ คิดเป็นร้อยละ

วันที่ได้มา/หน่วยงาน
ผู้ใช้

งานพฒันาด้าน

การศกึษา ศาสนา

 วฒันธรรม

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์

ประมวลผลแบบที ่1 9 

เคร่ือง

198,000.00                        -   198,000.00              198,000.00 0.00                    -   

ฎีกา 809/2563 เบิกจา่ย 11

 มิถนุายน 2563    รับ 4 

มิถนุายน 2563 (กอง

การศกึษา)

งานพฒันาด้าน

การศกึษา ศาสนา

 วฒันธรรม

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด

 ๘๐๐ VA 9 เคร่ือง
22,500.00                        -   22,500.00                22,500.00 0.00                    -   

ฎีกา 809/2563 เบิกจา่ย 11

 มิถนุายน 2563    รับ 4 

มิถนุายน 2563 (กอง

การศกึษา)

งานพฒันาด้าน

การศกึษา ศาสนา

 วฒันธรรม

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
อปุกรณ์กระจาย

สญัญาณ (L๒ Switch) 

ขนาด ๑๖ ชอ่ง  1 ตวั

2,800.00                        -   2,800.00                  2,800.00 0.00                    -   

ฎีกา 809/2563 เบิกจา่ย 11

 มิถนุายน 2563    รับ 4 

มิถนุายน 2563 (กอง

การศกึษา)

งานพฒันาด้าน

การศกึษา ศาสนา

 วฒันธรรม

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ 9 ตวั 17,910.00                        -   17,910.00                17,910.00 0.00                    -   

ฎีกา 808/2563 เบิกจา่ย 11

 มิถนุายน 2563     รับ 4 

มิถนุายน 2563 (กองการศึ

กา)

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

                                                                          รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน ครุภัณฑ์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (เงนิอุดหนุนการไฟฟ้า ปี 63)

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)

รวม

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)



งานพฒันาด้าน

การศกึษา ศาสนา

 วฒันธรรม

คา่ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน
เก้าอีค้อมพิวเตอร์บหุนัง 

9 ตวั
8,820.00                        -   8,820.00                  8,790.00 30.00                0.34

ฎีกา 808/2563 เบิกจา่ย 11

 มิถนุายน 2563     รับ 4 

มิถนุายน 2563 (กองการศึ

กา)

250,030.00 0.00 250,030.00 250,000.00 30.00                    -   รวม



ได้มาจาก และรหสั
ครุภัณฑ์

ผู้ขาย ศิรินาถสมาร์ทโฮม

เฟอร์นิเจอร์ รหสั 

400-63-0870 ถงึ 76

ผู้ขาย ศิรินาถสมาร์ทโฮม

เฟอร์นิเจอร์ รหสั 

401-63-0854 ถงึ 60

ผู้ขาย ศิรินาถสมาร์ทโฮม

เฟอร์นิเจอร์ รหสั 

401-63-0877 ถงึ 79

ผู้ขาย ศิรินาถสมาร์ทโฮม

เฟอร์นิเจอร์ รหสั 

401-63-0848 ถงึ 53

ผู้ขาย หจก.พีแอนด์เอ ซิส

เต็มส์ รหสั 416-63-0074 

ถงึ 75

ผู้ขาย หจก.พีแอนด์เอ ซิส

เต็มส์ รหสั 416-63-0072 

ถงึ 73

ผู้ขาย หจก.พีแอนด์เอ ซิส

เต็มส์ รหสั 416-63-0071



หน้า 2

ได้มาจาก และรหสั
ครุภัณฑ์

ผู้ขาย หจก.ซีซีอาร์สปอร์

ตกรุ๊ป รหสั 400-63-0880 

ถงึ 89

ผู้ขาย บ.ท้องถ่ินไทย รหสั 

441-63-0004 ถงึ 5

ผู้ขาย หจก.เอเอ็มพี 

เทคโนโลยซิีสเต็มส์ รหสั 

490-63-0003

ผู้ขาย บ.กู้ดสปีด

คอมพิวเตอร์ จก. รหสั 

420-63-0021 ถงึ 22

ผู้ขาย บ.กู้ดสปีด

คอมพิวเตอร์ จก. รหสั 

420-63-0023 ถงึ 24

ผู้ขาย หจก.เทคโนเซอร์เวย์

 รหสั 079-63-0001

ผู้ขาย บ.อานนท์

เฟอร์นิเจอร์เฮาท์ รหสั 

406-63-0078 ถงึ 79



หน้า 3

ได้มาจาก และรหสั
ครุภัณฑ์

ผู้ขาย ศิรินาถสมาร์ทโฮม

เฟอร์นิเจอร์ รหสั 

401-63-0846 ถงึ 47

ผู้ขาย หจก.นอร์ทเทริน โอ

เอ มาเก็ตติง้ รหสั 

478-63-0001 ถงึ 4



ได้มาจาก และรหสั
ครุภัณฑ์

ผู้ขาย เอสพี ดีเวลลอป

เม้นท์ รหสั 462-63-0060

ผู้ขาย นิยมพานิช จ ากดั 

รหสั 441-63-0006

ผู้ขาย บ.แอร์ลี ่AIR จ ากดั 

รหสั 631-63-0002ถงึ3

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่



ได้มาจาก และรหสั
ครุภัณฑ์

ผู้ขาย ร้านนิวสไตล์ รหสั 

416-63-0088

ผู้ขาย อานนท์เฟอร์นเจอร์

เฮาส์ รหสั 401-63-0861 

ถงึ 2

ผู้ขาย เตชินท์พาณิชย์ 

รหสั 624-63-0004 ถึง 5

ผู้ขาย เตชินท์พาณิชย์ 

รหสั 290-63-0001 ถึง 2

ผู้ขาย ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 

เอส.ที.พี. อิเลค็โทรเซิร์ฟ 

รหสั 416-63-0085ถงึ87

ผู้ขาย บริษัทศริินาถ สมาร์ท

โฮม เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั รหสั 

400-63-0899ถึง0918

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่



ผู้ขาย บริษัทศริินาถ สมาร์ท

โฮม เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั รหสั 

401-63-0872ถึง0911

ได้มาจาก และรหสั
ครุภัณฑ์

ผู้ขาย บริษัทศริินาถ สมาร์ท

โฮม เฟอร์นิเจอร์ จ ากดั รหสั 

401-63-0912ถึง 1011

ผู้ขาย เสา หจก.แม่มาลยั ต.

วสัดกุ่อสร้าง แผงโซลา่ 

จรรยาพรการไฟฟ้า รหสั 

430-63-0001-6

ได้มาจาก และรหสั
ครุภัณฑ์

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เงนิกันเบิกเหล่ือมปี

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่



ผู้ขาย บริษัทจตรุทิศบิส

ซิเนส จ ากัด รหสั 

001-62-0007

ได้มาจาก และรหสั
ครุภัณฑ์

ผู้ขายด ารงค์ฤทธ์ิวสัดุ

ก่อสร้าง รหสั 

448-63-0008

ผู้ขายด ารงค์ฤทธ์ิวสัดุ

กอ่สร้าง รหสั 

432-63-0032ถงึ35

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่



ได้มาจาก และรหสั
ครุภัณฑ์

สมาคมสนันิบาตรเทศบาล

แห่งประเทศไทย รหสั 

290-63-0003 ถงึ 4

สมาคมสนันิบาตรเทศบาล

แห่งประเทศไทย รหสั 

290-63-0005 ถงึ 6

ได้มาจาก และรหสั
ครุภัณฑ์

ผู้ขายสดุายคุอมพิวเตอร์ 

รหสั 416-63-0076ถงึ84

ผู้ขายสดุายคุอมพิวเตอร์ 

รหสั 479-63-0001-0009

ผู้ขายสดุายคุอมพิวเตอร์ 

รหสั 480-63-0001

ผู้ขาย หจก.ศิริพงษ์เอนจิ

เนียร่ิงคอนสตรัคชัน่ รหสั 

400-63-0890 ถงึ 898

เทศบาลต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่



ผู้ขาย หจก.ศิริพงษ์เอนจิ

เนียร่ิงคอนสตรัคชัน่ รหสั 

401-63-0863 ถงึ 0871


