
ล ำดบั ชือ่เจ้ำหน้ี งำน รำยจ่ำย

1 บรษิทั เนค โอเอ เซอร์วสิ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

2 น ้ำดืม่พชัรี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

3 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สพุฤกษำ

 ขนมสง่

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

4 น ้ำดืม่พชัรี งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ

5 บรษิทั เนค โอเอ เซอร์วสิ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

6 นำยสมคติร์ ดวีงค์ งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

7 นำยวนัชยั  อำศนะ งำนศกึษำไมก่ ำหนดระดบั คำ่วสัดุ

8 นำยวนัชยั  อำศนะ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

9 บรษิทั มติซูเชียงใหม ่จ ำกดั งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

10 บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

11 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

12 บรษิทั โตโยตำ้นครพงิค์ 

เชียงใหม ่จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

13 นำยเวชศกัดิ ์ยะบญุธง งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

14 รำ้นอวดดี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

15 บรษิทั บำ้นทอ้งถิน่ไทย 

จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือน ตุลำคม 2563

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ01/2564 (CNTR-0002/64) 14/10/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4,000.00 4,000.00

02/2564 (CNTR-0001/64) 14/10/2563 วสัดสุ ำนกังำน 12,620.00 12,620.00

04/2564 (CNTR-0012/64) 20/10/2563 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรรบัเสด็จพระบำทสมเด็จ

พระเจำ้อยูห่วั และพระบรมวงศำนุ

12,467.00 12,467.00

1/2564 (CNTR-0009/64) 20/10/2563 วสัดสุ ำนกังำน 10,292.00 10,292.00

1/2564 (CNTR-0010/64) 20/10/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4,000.00 4,000.00

125/2563 (CNTR-

0020/64)

29/10/2563 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรบรหิำรจดักำรขยะ

ภำยในต ำบล

10,000.00 10,000.00

2/2564 (CNTR-0011/64) 20/10/2563 วสัดสุ ำนกังำน 42,480.00 42,480.00

CNTR-0003/64 15/10/2563 วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั และ

หนงัสอืพมิพ์ไทยนิวส์ เฉพำะวนั

3,630.00 3,630.00

CNTR-0004/64 15/10/2563 คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุง

ครุภณัฑ์

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 4,581.95 4,581.95

CNTR-0005/64 15/10/2563 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้แตว่นัที ่๑ ตลุำคม ๒๕๖๓ ถงึ 

80,000.00 80,000.00

CNTR-0006/64 21/10/2563 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

๑. จำ้งเหมำบรกิำรประกอบ

อำหำรกลำงวนัพรอ้มน ้ำดืม่ 

4,200.00

CNTR-0006/64-1 27/10/2563 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

๑. จำ้งเหมำบรกิำรประกอบ

อำหำรกลำงวนัพรอ้มน ้ำดืม่ 

4,200.00 4,200.00

CNTR-0013/64 27/10/2563 คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุง

ครุภณัฑ์

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 4,752.73 4,752.73

CNTR-0014/64 27/10/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3,600.00 3,600.00

CNTR-0015/64 28/10/2563 วสัดสุ ำนกังำน จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 2 อนั (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

700.00 700.00

รวม 199,623.68

ปีงบประมำณ : 2564, เดือน : ตุลำคม , ประเภทคน้หำ : ประเภทรำยจำ่ย , โดย : ทุกประเภท

CNTR-0016/64 28/10/2563 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งบรกิำรซอ่มแซมเครือ่งพ่น

สำรเคมกี ำจดัยุง จ ำนวน 1 เครือ่ง 

2,300.00 2,300.00



ล ำดบั ชือ่เจ้ำหน้ี งำน รำยจ่ำย

1 นำงวลนิดำ  ทรำยมลู งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

2 นำงสำวกรรณิกำร์ ติบ๊ถำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

3 นำยเสำร์แกว้  อิน่แกว้ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

4 นำย เนตริฐั ศกัดิส์อ งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย

5 นำยบวร กุลลำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย

6 นำยมนเธียร ธมิำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

7 บรษิทั เนค โอเอ เซอร์วสิ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย

8 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนไฟฟ้ำและประปำ คำ่วสัดุ

9 รำ้นอำนนท์ เฟอร์นิเจอร์

เฮำส์ (บคุคลธรรมดำ)

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ครุภณัฑ์

10 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนสง่เสรมิและสนบัสนุน

ควำมเขม้แข็งชุมชน

คำ่ใชส้อย

11 รำ้นศรีเจรญิ งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

12 นำยหลำน อนิทอง งำนไฟฟ้ำและประปำ คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

13 นำงบวัลอย สทิธมิยั งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

14 รำ้นอำนนท์ เฟอร์นิเจอร์

เฮำส์ (บคุคลธรรมดำ)

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ครุภณัฑ์

15 บรษิทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ 

จ ำกดั

งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

16 ประหยดั  มณีวรรณ์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

17 ทรงพล เจรญิสนุทร งำนไฟฟ้ำและประปำ คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

18 นำยฉลำด นวลจนัทร์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

19 นำยนพรตัน์ รกัใจ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

20 นำยเกียรตศิกัดิ ์สมพล งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

21 นำยพุทธพล  สขุสำคร งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือน พฤศจกิำยน 2563

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ01/2564 (CNTR-0054/64) 13/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 24,000.00 24,000.00

02/2564 (CNTR-0053/64) 13/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 96,000.00 96,000.00

03/2564 (CNTR-0052/64) 13/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 84,000.00 84,000.00

1/2564 (CNTR-0040/64) 13/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 45,000.00 45,000.00

1/2564 (CNTR-0041/64) 13/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 22,500.00 22,500.00

1/2564 (CNTR-0048/64) 13/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 28,500.00 28,500.00

1/2564 (CNTR-0055/64) 17/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 4,000.00 4,000.00

1/2564 (CNTR-0056/64) 17/11/2563 วสัดกุอ่สรำ้ง 6,615.00 6,615.00

1/2564 (CNTR-0065/64) 25/11/2563 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โครงกำรจดัซ้ือเกำ้อีผู้บ้รหิำร 

จ ำนวน 2 ตวั, โครงกำรจดัซ้ือตู้

เหล็กแบบบำนเลือ่นกระจก จ ำนวน

14,800.00 14,800.00

10/2564 (CNTR-0062/64) 24/11/2563 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรสง่เสรมิสนบัสนุน

กจิกรรมโรงเรียนผูส้งูอำยุต ำบล

แมแ่ตง

8,000.00 8,000.00

12/2564 (CNTR-0063/64) 24/11/2563 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรบรหิำรจดักำรขยะ

ภำยในต ำบล

8,800.00 8,800.00

2/2564 (CNTR-0036/64) 05/11/2563 คำ่ปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรซอ่มแซมถนนลูกรงั

ภำยในต ำบลแมแ่ตง

178,500.00 178,500.00

2/2564 (CNTR-0047/64) 13/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 108,000.00 108,000.00

2/2564 (CNTR-0064/64) 25/11/2563 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โครงกำรจดัซ้ือตูเ้หล็ก แบบ 2 บำน

 จ ำนวน 2 ตู้

11,000.00 11,000.00

3/2563 (CNTR-0068/64) 30/11/2563 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 50,534.40 50,534.40

3/2564 (CNTR-0051/64) 13/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 46,200.00 46,200.00

3/2564 (CNTR-0060/64) 23/11/2563 คำ่ปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรซอ่มแซมเมรุ บ้่ำนสนัปู

เลย หมู ่6

7,600.00 7,600.00

4/2564 (CNTR-0050/64) 13/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 92,400.00 92,400.00

5/2564 (CNTR-0045/64) 13/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 26,100.00 26,100.00

6/2564 (CNTR-0046/64) 13/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 90,000.00 90,000.00

7/2564 (CNTR-0049/64) 13/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 16,000.00 16,000.00



เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือน พฤศจกิำยน 2563

22 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนสง่เสรมิและสนบัสนุน

ควำมเขม้แข็งชุมชน

คำ่ใชส้อย

23 นำงสำวเดน่นภำ สรุนิทร์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

24 บรษิทั โตโยตำ้นครพงิค์ 

เชียงใหม ่จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

25 นำยอำทติย์ มงักร งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

26 บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

27 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพร

บรกิำร (แมแ่ตง)

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

28 จรรยพรกำรไฟฟ้ำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

29 นำยเวชศกัดิ ์ยะบญุธง งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

30 รำ้นศรีเจรญิ งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ

31 บรษิทั เนค โอเอ เซอร์วสิ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย

32 รำ้นอวดดี งำนสง่เสรมิและสนบัสนุน

ควำมเขม้แข็งชุมชน

คำ่ใชส้อย

33 จรรยพรกำรไฟฟ้ำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

34 รุง่เรืองแบตเตอรี่ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

35 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนสง่เสรมิและสนบัสนุน

ควำมเขม้แข็งชุมชน

คำ่ใชส้อย

36 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

37 รำ้นอวดดี งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

38 บรษิทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ 

จ ำกดั

งำนศกึษำไมก่ ำหนดระดบั คำ่วสัดุ

39 นำยเวชศกัดิ ์ยะบญุธง งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

8/2564 (CNTR-0039/64) 11/11/2563 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรสง่เสรมิสนบัสนุน

กจิกรรมโรงเรียนผูส้งูอำยุต ำบล

แมแ่ตง

6,400.00 6,400.00

8/2564 (CNTR-0043/64) 13/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 90,000.00 90,000.00

9/2564 (CNTR-0042/64) 13/11/2563 วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 11,729.98 11,729.98

9/25645 (CNTR-0044/64) 13/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 106,800.00 106,800.00

CNTR-0005/64-1 11/11/2563 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้แตว่นัที ่๑ ตลุำคม ๒๕๖๓ ถงึ 

80,000.00 80,000.00

CNTR-0021/64 11/11/2563 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งบรกิำรบ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซมรถจกัรยำนยนต์ 

395.90 395.90

CNTR-0022/64 11/11/2563 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำ จ ำนวน 3 

รำยกำร (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

1,400.00 1,400.00

CNTR-0023/64 11/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3,600.00 3,600.00

CNTR-0024/64 18/11/2563 วสัดกุำรเกษตร จดัซ้ือวสัดเุกษตร จ ำนวน 3 

รำยกำร (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

1,996.00 1,996.00

CNTR-0033/64 17/11/2563 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งเหมำตรวจเช็คและซอ่มเครือ่ง

 Printer Canon LBP 3300

1,200.00 1,200.00

CNTR-0037/64 18/11/2563 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรสง่เสรมิสนบัสนุน

กจิกรรมโรงเรียนผูส้งูอำยุต ำบล

แมแ่ตง

360.00 360.00

CNTR-0038/64 18/11/2563 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำ จ ำนวน 5 

รำยกำร (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

1,997.80 1,997.80

CNTR-0057/64 24/11/2563 วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ จดัซ้ือแบตเตอรี ่จ ำนวน 1 ลูก 

(ตำมรำยละเอยีดแนบ)

3,000.00 3,000.00

CNTR-0058/64 24/11/2563 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรสง่เสรมิสนบัสนุน

กจิกรรมโรงเรียนผูส้งูอำยุต ำบล

แมแ่ตง

3,086.00 3,086.00

CNTR-0059/64 24/11/2563 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั

พรอ้มน ้ำดืม่ จ ำนวน 1 มือ้ อำหำร

2,400.00 2,400.00

CNTR-0061/64 25/11/2563 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรบรหิำรจดักำรขยะ

ภำยในต ำบล

360.00 360.00

CNTR-0066/64 30/11/2563 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) จดัซ้ืออำหำรเสรมิ (นม) นมพำส

เจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนำด

3,948.00 3,948.00

รวม 1,290,823.08

ปีงบประมำณ : 2564, เดือน : พฤศจกิำยน , ประเภทคน้หำ : ประเภทรำยจำ่ย , โดย : ทุกประเภท

CNTR-0067/64 30/11/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3,600.00 3,600.00



ล ำดบั ชือ่เจ้ำหน้ี งำน รำยจ่ำย

1 บรษิทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ 

จ ำกดั

งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

2 บรษิทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ 

จ ำกดั

งำนศกึษำไมก่ ำหนดระดบั คำ่วสัดุ

3 นำยสำย เรือนแกว้ งำนไฟฟ้ำและประปำ คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

4 นำยกติตศิกัดิ ์ปองพรศกัดิ ์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

5 บรษิทั ชยัรชักำร (กรุงเทพ)

 จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

6 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เชียงใหม่

 ชุนศลิป์

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

7 อูพ่ลกำรชำ่ง งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

8 นำงสำวปิยะดำ  ฟ้ำรว่น งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

9 บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

10 รำ้นอวดดี งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

11 รำ้นพรุิณ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

12 นำงสำยพณิ บญุมำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

13 รำ้นพรุิณ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

14 อูพ่ลกำรชำ่ง งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

15 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

16 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพร

บรกิำร (แมแ่ตง)

งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ

17 รำ้นสวนศริมิติร งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

18 รำ้นอวดดี งำนป้องกนัและบรรเทำสำ

ธำรณภยั

คำ่ใชส้อย

19 นำยเวชศกัดิ ์ยะบญุธง งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือน ธนัวำคม 2563

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ01/2564 (CNTR-0086/64) 30/12/2563 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 281,449.96 281,449.96

02/2564 (CNTR-0087/64) 30/12/2563 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 21,134.40 21,134.40

1/2563 (CNTR-0079/64) 17/12/2563 คำ่ปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรขดุลอกรำงระบำยน ้ำ เสน้

เมอืงนิพพำน บำ้นหนองบวั หมู ่7

10,300.00 10,300.00

10/2564 (CNTR-0072/64) 02/12/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 7,000.00 7,000.00

15/2564 (CNTR-0077/64) 17/12/2563 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 6,291.60 6,291.60

17/2564 (CNTR-0081/64) 23/12/2563 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 8,774.00 8,774.00

18/2564 (CNTR-0084/64) 28/12/2563 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 10,000.00 10,000.00

4/2563 (CNTR-0070/64) 01/12/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 70,000.00 70,000.00

CNTR-0005/64-2 09/12/2563 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้แตว่นัที ่๑ ตลุำคม ๒๕๖๓ ถงึ 

80,000.00 80,000.00

CNTR-0069/64 01/12/2563 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรบรหิำรจดักำรขยะ

ภำยในต ำบล

3,960.00 3,960.00

CNTR-0071/64 04/12/2563 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จดัซ้ือน ้ำดืม่ จ ำนวน 10 ลงั (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

900.00 900.00

CNTR-0073/64 07/12/2563 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จดัซ้ืออำหำรกลำงวนัและอำหำร

เย็น จ ำนวน 50 คน (รำยละเอยีด

4,000.00 4,000.00

CNTR-0074/64 07/12/2563 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จดัซ้ือน ้ำดืม่ น ้ำแข็ง และเครือ่งดืม่

 (รำยละเอยีดแนบทำ้ย)

2,100.00 2,100.00

CNTR-0075/64 09/12/2563 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งบรกิำรซอ่มแซมรถยนต์กระบะ

 DATSUN หมำยเลขทะเบยีน ผย

2,500.00 2,500.00

CNTR-0076/64 17/12/2563 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

1. จำ้งเหมำประกอบอำหำร

กลำงวนัพรอ้มน ้ำดืม่ จ ำนวน 1 มือ้ 

2,400.00 2,400.00

CNTR-0078/64 23/12/2563 วสัดกุำรเกษตร จดัซ้ือวสัดเุกษตร จ ำนวน 3 

รำยกำร (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

1,155.60 1,155.60

CNTR-0080/64 23/12/2563 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั จดัซ้ืออำ่งดนิเผำพรอ้มขำต ัง้ 

จ ำนวน 2 ชุด (ตำมรำยละเอยีด

1,200.00 1,200.00

CNTR-0082/64 24/12/2563 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลด

อบุตัเิหตทุำงถนน

360.00 360.00

รวม 517,125.56

ปีงบประมำณ : 2564, เดือน : ธนัวำคม , ประเภทคน้หำ : ประเภทรำยจำ่ย , โดย : ทุกประเภท

CNTR-0088/64 30/12/2563 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3,600.00 3,600.00



ล ำดบั ชือ่เจ้ำหน้ี งำน รำยจ่ำย

1 บรษิทั เนค โอเอ เซอร์วสิ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

2 บรษิทั เนค โอเอ เซอร์วสิ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย

3 บรษิทั เนค โอเอ เซอร์วสิ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

4 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

5 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

6 บรษิทั เอไอ ซพัพลำยแอนด์

เทรดดิง้ จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

7 จรรยพรกำรไฟฟ้ำ งำนไฟฟ้ำและประปำ คำ่วสัดุ

8 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

9 นำยวนัชยั  อำศนะ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

10 บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

11 รำ้นพรุิณ งำนป้องกนัและบรรเทำสำ

ธำรณภยั

คำ่ใชส้อย

12 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

13 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

14 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพร

บรกิำร (แมแ่ตง)

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

15 บรษิทั เนค โอเอ เซอร์วสิ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

16 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพร

บรกิำร (แมแ่ตง)

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

17 อูพ่ลกำรชำ่ง งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

18 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

19 นำยเวชศกัดิ ์ยะบญุธง งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือน มกรำคม 2564

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ02/2564 (CNTR-0089/64) 05/01/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 21,400.00 21,400.00

2/2564 (CNTR-0090/64) 06/01/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 21,400.00 21,400.00

2/2564 (CNTR-0091/64) 06/01/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 21,400.00 21,400.00

22/2564 (CNTR-0095/64) 12/01/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรจดักำร

ศนูย์กูชี้พกูภ้ยัต ำบลแมแ่ตง

7,759.00 7,759.00

25/2564 (CNTR-0102/64) 21/01/2564 วสัดสุ ำนกังำน 11,500.00 11,500.00

3/2564 (CNTR-0100/64) 15/01/2564 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โครงกำรจดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ

ชนิดตดิผนงั (ระบบ Inverter) 

ขนำด 18,000 บทีียู จ ำนวน 1 

27,820.00 27,820.00

640114189304 (CNTR-

0103/64)

21/01/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 19,948.00 19,948.00

640114250561 (CNTR-

0105/64)

28/01/2564 วสัดสุ ำนกังำน 22,733.00 22,733.00

CNTR-0003/64-1 14/01/2564 วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั และ

หนงัสอืพมิพ์ไทยนิวส์ เฉพำะวนั

3,630.00 3,630.00

CNTR-0005/64-3 05/01/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้แตว่นัที ่๑ ตลุำคม ๒๕๖๓ ถงึ 

80,000.00 80,000.00

CNTR-0083/64 05/01/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลด

อบุตัเิหตทุำงถนน

3,360.00 3,360.00

CNTR-0093/64 15/01/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 4 

รำยกำร (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

1,360.00 1,360.00

CNTR-0094/64 15/01/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ส ำหรบัท ำอำ่ง

ลำ้งมอื จ ำนวน 14 รำยกำร (ตำม

1,324.00 1,324.00

CNTR-0096/64 14/01/2564 วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ จดัซ้ือแบตเตอรีร่ถยนต์ จ ำนวน 1 

ลูก (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

2,800.00 2,800.00

CNTR-0097/64 28/01/2564 วสัดคุอมพวิเตอร์ จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ หมกึ 

Canon LBP3000(308) จ ำนวน

2,140.00 2,140.00

CNTR-0098/64 28/01/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งบรกิำรซอ่มแซมเครือ่งพ่นน ้ำ 

และเครือ่งพ่นลม ของศนูย์ป้องกนั

1,568.90 1,568.90

CNTR-0099/64 28/01/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งบรกิำรซอ่มแซมรถน ้ำ

อเนกประสงค์ (รำถดบัเพลงิ) 

1,500.00 1,500.00

CNTR-0101/64 28/01/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

625.00 625.00

รวม 255,867.90

ปีงบประมำณ : 2564, เดือน : มกรำคม , ประเภทคน้หำ : ประเภทรำยจำ่ย , โดย : ทุกประเภท

CNTR-0107/64 29/01/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3,600.00 3,600.00



ล ำดบั ชือ่เจ้ำหน้ี งำน รำยจ่ำย

1 นำยกติตศิกัดิ ์ปองพรศกัดิ ์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

2 นำยวษิณุพงษ์ อนิตะ๊บญุมำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

3 บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

4 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

5 บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

6 รำ้นอวดดี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

7 รำ้นอวดดี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

8 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

9 อ.เอกสำร งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

10 รำ้นพรุิณ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

11 M.K.GROUP งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

M.K.GROUP งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือน กมุภำพนัธ์ 2564

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ11/2564 (CNTR-0113/64) 08/02/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 21,000.00 21,000.00

12/2564 (CNTR-0114/64) 08/02/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 21,000.00 21,000.00

CNTR-0005/64-4 04/02/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้แตว่นัที ่๑ ตลุำคม ๒๕๖๓ ถงึ 

40,615.00 40,615.00

CNTR-0104/64 05/02/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 2 

รำยกำร (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

425.00 425.00

CNTR-0106/64 04/02/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ก.พ. 2564 ถงึ 31 

80,000.00 80,000.00

CNTR-0108/64 04/02/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 360.00 360.00

CNTR-0109/64 17/02/2564 วสัดสุ ำนกังำน จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 2 อนั (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

330.00 330.00

CNTR-0110/64 17/02/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 1,035.00 1,035.00

CNTR-0111/64 17/02/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 2,349.00 2,349.00

CNTR-0115/64 17/02/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 485.00 485.00

CNTR-0116/64 19/02/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 4,950.00

รวม 172,549.00

ปีงบประมำณ : 2564, เดือน : กมุภำพนัธ์ , ประเภทคน้หำ : ประเภทรำยจำ่ย , โดย : ทุกประเภท

CNTR-0116/64-1 22/02/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 4,950.00 4,950.00



ล ำดบั ชือ่เจ้ำหน้ี งำน รำยจ่ำย

1 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ

2 M.K.GROUP งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

3 รำ้นอวดดี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

4 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

5 บรษิทั เอบลอ๊คกลำสโคต้ติง้

 (ไทยแลนด์)

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

6 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

7 โรงพมิพ์อำสำรกัษำดนิแดน

 กรมกำรปกครอง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

8 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

9 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

10 โรงพมิพ์อำสำรกัษำดนิแดน

 กรมกำรปกครอง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

11 นำยวนัชยั  อำศนะ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

12 บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

13 รำ้นดวงดคีำ้ไม้ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

14 นำยเวชศกัดิ ์ยะบญุธง งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

15 รำ้นอวด-ด ีโดย นำยภำ

นุวฒัน์ ดวงพชิยั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ

16 รำ้นอวดดี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

17 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพร

บรกิำร (แมแ่ตง)

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

18 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพร

บรกิำร (แมแ่ตง)

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

19 นำงบวัผดั เขยีวจนิะ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

20 บรษิทั เอบลอ๊คกลำสโคต้ติง้

 (ไทยแลนด์)

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

21 รำ้นอวดดี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

22 รำ้นอวดดี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

23 นำยเวชศกัดิ ์ยะบญุธง งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือน มนีำคม 2564

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ05/2564 (CNTR-0126/64) 12/03/2564 วสัดสุ ำนกังำน 12,918.00 12,918.00

26/2564 (CNTR-0119/64) 02/03/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 44,800.00 44,800.00

27/2564 (CNTR-0120/64) 02/03/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 5,815.00 5,815.00

31/2564 (CNTR-0121/64) 02/03/2564 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 7,710.00 7,710.00

32/2564 (CNTR-0129/64) 15/03/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 59,374.30 59,374.30

33/2564 (CNTR-0132/64) 15/03/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 11,166.00 11,166.00

34/2564 (CNTR-0131/64) 15/03/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 8,264.50 8,264.50

34/2564 (CNTR-0137/64) 24/03/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 15,000.00 15,000.00

35/2564 (CNTR-0130/64) 15/03/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 10,705.00 10,705.00

37/2564 (CNTR-0136/64) 24/03/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 10,260.00 10,260.00

CNTR-0003/64-2 03/03/2564 วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั และ

หนงัสอืพมิพ์ไทยนิวส์ เฉพำะวนั

3,630.00 3,630.00

CNTR-0106/64-1 05/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ก.พ. 2564 ถงึ 31 

80,000.00 80,000.00

CNTR-0117/64 03/03/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 2 

รำยกำร (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

2,772.00 2,772.00

CNTR-0118/64 01/03/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3,600.00 3,600.00

CNTR-0122/64 05/03/2564 วสัดสุ ำนกังำน จำ้งเหมำท ำตรำยำง จ ำนวน  6 อนั

 (รำยละเอยีดแนบทำ้ยน้ี)

1,210.00 1,210.00

CNTR-0123/64 15/03/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 720.00 720.00

CNTR-0124/64 15/03/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งบรกิำรซอ่มแซม

รถจกัรยำนยนต์ของเทศบำลต ำบล

941.60 941.60

CNTR-0125/64 15/03/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งบรกิำรซอ่มแซมเครือ่งพ่นลม

ของศนูย์ป้องกนัไฟป่ำฯ เทศบำล

214.00 214.00

CNTR-0127/64 19/03/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 800.00 800.00

CNTR-0133/64 19/03/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 2,129.30 2,129.30

CNTR-0134/64 19/03/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 240.00 240.00

CNTR-0135/64 19/03/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 2,070.00 2,070.00

CNTR-0149/64 31/03/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3,600.00 3,600.00



เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือน มนีำคม 2564

รวม 287,939.70

ปีงบประมำณ : 2564, เดือน : มนีำคม , ประเภทคน้หำ : ประเภทรำยจำ่ย , โดย : ทุกประเภท



ล ำดบั ชือ่เจ้ำหน้ี งำน รำยจ่ำย

1 นำยกติตศิกัดิ ์ปองพรศกัดิ ์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

2 นำยวษิณุพงษ์ อนิตะ๊บญุมำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

3 นำยสงกรำนต์ ธมิำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

4 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั คณุยศยิง่

กอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

5 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

6 อูพ่ลกำรชำ่ง งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

7 นำยวนัชยั  อำศนะ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

8 บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

9 รำ้นอวดดี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

10 จรรยพรกำรไฟฟ้ำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

11 นำยค ำปนั บญุเรือง งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

12 นำยชยัวุฒ ิหมอ่นมำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

13 นำยสมเดช ชมถิน่ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

14 นำยชำตชิำย รกัใจ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

15 นำยวนัเฉลมิ ทองเทพ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

16 นำยจรสั  ค ำเหลือง งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

17 นำงบษุบำ กนัทะ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

18 น ้ำดืม่พชัรี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

19 นำงศริภิรณ์ สวสัดี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

20 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดัเชียงใหม่

กำรดบัเพลงิ

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

21 โรงพมิพ์อำสำรกัษำดนิแดน

 กรมกำรปกครอง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

22 รำ้นอวดดี งำนป้องกนัและบรรเทำสำ

ธำรณภยั

คำ่ใชส้อย

23 รำ้นพรุิณ งำนป้องกนัและบรรเทำสำ

ธำรณภยั

คำ่ใชส้อย

รำ้นพรุิณ งำนป้องกนัและบรรเทำสำ

ธำรณภยั

คำ่ใชส้อย

เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือน เมษำยน 2564

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ13/2564 (CNTR-0153/64) 02/04/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 42,000.00 42,000.00

14/2564 (CNTR-0164/64) 30/04/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 16,700.00 16,700.00

15/2564 (CNTR-0165/64) 30/04/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 21,000.00 21,000.00

4/2564 (CNTR-0158/64) 22/04/2564 คำ่ปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรปรบัปรุงอำคำรส ำนกังำน

เทศบำลต ำบลแมแ่ตง (หลงัเกำ่)

279,500.00 279,500.00

43/2564 (CNTR-0157/64) 20/04/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรป้องกนัและเฝ้ำระวงักำร

แพรร่ะบำดโรคตดิเช้ือไวรสัโคโร

น่ำ-2019 (COVID-19)และ

29,860.00 29,860.00

44/2564 (CNTR-0154/64) 02/04/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 6,650.00 6,650.00

CNTR-0003/64-3 01/04/2564 วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั และ

หนงัสอืพมิพ์ไทยนิวส์ เฉพำะวนั

3,630.00 3,630.00

CNTR-0106/64-2 08/04/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ก.พ. 2564 ถงึ 31 

80,000.00 80,000.00

CNTR-0138/64 01/04/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 120.00 120.00

CNTR-0139/64 01/04/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำ จ ำนวน 3 

รำยกำร (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

805.00 805.00

CNTR-0140/64 01/04/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 500.00 500.00

CNTR-0141/64 01/04/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 500.00 500.00

CNTR-0142/64 01/04/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 500.00 500.00

CNTR-0143/64 01/04/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 500.00 500.00

CNTR-0145/64 01/04/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 500.00 500.00

CNTR-0146/64 01/04/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 500.00 500.00

CNTR-0147/64 01/04/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 500.00 500.00

CNTR-0148/64 01/04/2564 วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือน ้ำดืม่ จ ำนวน 50 แพ็ค 

(ตำมรำยละเอยีดแนบ)

1,500.00 1,500.00

CNTR-0150/64 01/04/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 500.00 500.00

CNTR-0151/64 09/04/2564 วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ จดัซ้ือวสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 

จ ำนวน 1 รำยกำร (ตำม

3,800.00 3,800.00

CNTR-0152/64 09/04/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้ท ั่วไป 312.80 312.80

CNTR-0155/64 09/04/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลด

อบุตัเิหตทุำงถนน

360.00 360.00

CNTR-0156/64 23/04/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลด

อบุตัเิหตทุำงถนน

4,110.00

CNTR-0156/64-1 26/04/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยโครงกำรป้องกนัและลด

อบุตัเิหตทุำงถนน

3,890.00 3,890.00



เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือน เมษำยน 2564

24 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

25 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพร

บรกิำร (แมแ่ตง)

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

26 รำ้นกนกพล กำรไฟฟ้ำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ

27 จรรยพรกำรไฟฟ้ำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

CNTR-0159/64 28/04/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรจดักำร

ศนูย์กูชี้พกูภ้ยัต ำบลแมแ่ตง

3,052.00 3,052.00

CNTR-0160/64 28/04/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม ซอ่มแซมเครือ่งพ่น จ ำนวน 1 

เครือ่ง (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

374.50 374.50

CNTR-0161/64 28/04/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ จ ำนวน 

14 รำยกำร (รำยละเอยีดตำมแนบ

4,980.00 4,980.00

รวม 503,238.30

ปีงบประมำณ : 2564, เดือน : เมษำยน , ประเภทคน้หำ : ประเภทรำยจำ่ย , โดย : ทุกประเภท

CNTR-0162/64 30/04/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ จ ำนวน 

2 รำยกำร (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

704.00 704.00



ล ำดบั ชือ่เจ้ำหน้ี งำน รำยจ่ำย

1 คอมพวิเตอร์ อเิล็กทรอนิกส์

 บำ้นอำจำรย์

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ

2 รำ้นแมแ่ตงอำหำรสตัว์ งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

3 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

4 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

5 นำย เนตริฐั ศกัดิส์อ งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย

6 นำยวนัชยั  อำศนะ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

7 บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

8 นำยเวชศกัดิ ์ยะบญุธง งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

9 อูพ่ลกำรชำ่ง งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

10 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพร

บรกิำร (แมแ่ตง)

งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ

11 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

12 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

13 นำยสชุำต ิสวยดอก งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

14 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

15 บรษิทั มติซูเชียงใหม ่จ ำกดั งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

16 รำ้นอวดดี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

17 รำ้นอวดดี งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

18 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพร

บรกิำร (แมแ่ตง)

งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ

19 บรษิทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ 

จ ำกดั

งำนศกึษำไมก่ ำหนดระดบั คำ่วสัดุ

20 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

21 จ.กำรเกษตร งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ07/2564 (CNTR-0177/64) 13/05/2564 วสัดคุอมพวิเตอร์ 9,990.00 9,990.00

48/2564 (CNTR-0178/64) 13/05/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรรณรงค์ป้องกนัโรคพษิ

สนุขับำ้และควบคมุประชำกรโดย

กำรท ำหมนัผำ่ตดัสนุขัและแมว

33,275.00 33,275.00

55/2564 (CNTR-0184/64) 24/05/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรบรหิำรจดักำรขยะ

ภำยในต ำบล

9,000.00 9,000.00

56/2564 (CNTR-0188/64) 27/05/2564 วสัดสุ ำนกังำน 12,250.00 12,250.00

640318002049 (CNTR-

0166/64)

03/05/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 15,000.00 15,000.00

CNTR-0003/64-4 03/05/2564 วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั และ

หนงัสอืพมิพ์ไทยนิวส์ เฉพำะวนั

3,630.00 3,630.00

CNTR-0106/64-3 05/05/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ก.พ. 2564 ถงึ 31 

80,000.00 80,000.00

CNTR-0149/64-1 03/05/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2,100.00 2,100.00

CNTR-0163/64 03/05/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งบรกิำรซอ่มแซมรถบรรทุกน ้ำ

ของเทศบำลต ำบลแมแ่ตง (ตำม

4,000.00 4,000.00

CNTR-0168/64 12/05/2564 วสัดกุำรเกษตร จดัซ้ือวสัดเุกษตร จ ำนวน 5 

รำยกำร (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

2,717.80 2,717.80

CNTR-0169/64 12/05/2564 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จำ้งประกอบอำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ จ ำนวน 1 มือ้ 20 คน 

500.00 500.00

CNTR-0170/64 12/05/2564 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั จดัซ้ือวสัดงุำนบำ้นงำนครวั จ ำนวน

 3 รำยกำร (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

1,556.00 1,556.00

CNTR-0171/64 12/05/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม ตรวจเช็ค ซอ่มแซมและลำ้ง

เครือ่งปรบัอำกำศ (ตำม

1,100.00 1,100.00

CNTR-0172/64 14/05/2564 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จำ้งประกอบอำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

500.00 500.00

CNTR-0173/64 14/05/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งบรกิำรตรวจเช็ครถยนต์

สว่นกลำงของเทศบำลต ำบลแมแ่ตง

2,277.17 2,277.17

CNTR-0174/64 14/05/2564 วสัดสุ ำนกังำน จำ้งเหมำท ำตรำยำง (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

480.00 480.00

CNTR-0175/64 14/05/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรรณรงค์ป้องกนัโรคพษิ

สนุขับำ้และควบคมุประชำกรโดย

กำรท ำหมนัผำ่ตดัสนุขัและแมว

240.00 240.00

CNTR-0176/64 14/05/2564 วสัดกุำรเกษตร จดัซ้ือวสัดเุกษตร (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

2,175.80 2,175.80

CNTR-0179/64 13/05/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) จดัซ้ืออำหำรเสรมิ (นม) นมยูเอชที

 รสจืด ชนิดกลอ่ง ขนำดบรรจุ 

2,346.00 2,346.00

CNTR-0180/64 24/05/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

1,475.00 1,475.00

CNTR-0181/64 24/05/2564 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั จดัซ้ือวสัดงุำนบำ้นงำนครวั (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

630.00 630.00



เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2564

22 รำ้นพรุิณ งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

23 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

24 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนกีฬำและนนัทนำกำร คำ่วสัดุ

25 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนไฟฟ้ำและประปำ คำ่วสัดุ

26 ยุพำสงัฆภณัฑ์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

27 นำงภคัจริำ สขุค ำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

28 บรษิทั มติซูเชียงใหม ่จ ำกดั งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

29 รำ้นศรีเจรญิ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

CNTR-0182/64 24/05/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรรณรงค์ป้องกนัโรคพษิ

สนุขับำ้และควบคมุประชำกรโดย

กำรท ำหมนัผำ่ตดัสนุขัและแมว

500.00 500.00

CNTR-0183/64 24/05/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

1,506.00 1,506.00

CNTR-0185/64 25/05/2564 วสัดกุีฬำ จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์กีฬำ จ ำนวน 6 

รำยกำร (รำยละเอยีดตำมแนบทำ้ย)

4,995.00 4,995.00

CNTR-0186/64 27/05/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง จดัซ้ือวสัด ุเพือ่ซอ่มแซมหลงัคำ

สถำนีสบูน ้ำ จ ำนวน 1 รำยกำร

630.00 630.00

CNTR-0187/64 28/05/2564 วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือวสัดสุ ำหรบัโตะ๊หมูบ่ชูำ 

(ตำมรำยละเอยีดแนบ)

2,874.00 2,874.00

CNTR-0189/64 28/05/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3,400.00 3,400.00

CNTR-0190/64 28/05/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งซอ่มแซมและบ ำรุงรกัษำ

รถยนต์สว่นกลำง หมำยเลข

909.50 909.50

รวม 201,502.27

ปีงบประมำณ : 2564, เดือน : พฤษภำคม , ประเภทคน้หำ : ประเภทรำยจำ่ย , โดย : ทุกประเภท

CNTR-0191/64 28/05/2564 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั จดัซ้ือวสัดงุำนบำ้นงำนครวั (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

1,445.00 1,445.00



ล ำดบั ชือ่เจ้ำหน้ี งำน รำยจ่ำย

1 บรษิทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ 

จ ำกดั

งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

2 บรษิทั เชียงใหมเ่ฟรชมลิค์ 

จ ำกดั

งำนศกึษำไมก่ ำหนดระดบั คำ่วสัดุ

3 องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโค

นมแหง่ประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

4 องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโค

นมแหง่ประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

5 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เชียงใหม่

 ชุนศลิป์

งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

6 นำย เนตริฐั ศกัดิส์อ งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย

7 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั คณุยศยิง่

กอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

8 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

9 นำยนำวี ขยนัยิง่ งำนสิง่แวดลอ้มและ

ทรพัยำกรธรรมชำติ

คำ่ใชส้อย

10 นำยวนัชยั  อำศนะ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

11 บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

12 รำ้นอวด-ด ีโดย นำยภำ

นุวฒัน์ ดวงพชิยั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ

13 รำ้นอวดดี งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

14 บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

15 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

16 รำ้นภำวณีิดอกไมส้ด งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

17 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

18 รำ้นอวดดี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือนมถิุนำยน 2564

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ03/2564 (CNTR-0207/64) 09/06/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) เงนิอดุหนุนท ั่วไปทีม่ติอ้งจดัท ำ

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี

64,680.00 64,680.00

04/2564 (CNTR-0208/64) 09/06/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) เงนิอดุหนุนท ั่วไปทีม่ติอ้งจดัท ำ

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี

5,040.00 5,040.00

05/2564 (CNTR-0210/64) 10/06/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 40,054.04 40,054.04

11/2564 (CNTR-0223/64) 30/06/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 21,213.92 21,213.92

57/2564 (CNTR-0199/64) 04/06/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรจดักำร

ศนูย์กูชี้พกูภ้ยัต ำบลแมแ่ตง

9,683.50 9,683.50

6/2564 (CNTR-0195/64) 02/06/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 30,000.00 30,000.00

60/2564 (CNTR-0206/64) 09/06/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 49,569.20 49,569.20

64/2564 (CNTR-0214/64) 17/06/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง 5,812.00 5,812.00

65/2564 (CNTR-0221/64) 29/06/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรขดุลอกและก ำจดัวชัพืช

ในแหลง่น ้ำสำธำรณะ

10,500.00 10,500.00

CNTR-0003/64-5 04/06/2564 วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั และ

หนงัสอืพมิพ์ไทยนิวส์ เฉพำะวนั

3,630.00 3,630.00

CNTR-0106/64-4 02/06/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ก.พ. 2564 ถงึ 31 

45,820.00 45,820.00

CNTR-0192/64 01/06/2564 วสัดสุ ำนกังำน จำ้งเหมำท ำตรำยำง จ ำนวน  2 อนั

 (รำยละเอยีดแนบทำ้ยน้ี)

360.00 360.00

CNTR-0193/64 01/06/2564 วสัดสุ ำนกังำน จำ้งท ำตรำยำง 480.00 480.00

CNTR-0194/64 02/06/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดเุชือ่เพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2564 - 30 

80,000.00 80,000.00

CNTR-0196/64 04/06/2564 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จำ้งประกอบอำหำรกลำงวนั 

อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ (ตำม

2,880.00 2,880.00

CNTR-0197/64 04/06/2564 วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือวสัดสุ ำหรบัโตะ๊หมูบ่ชูำ 

(ตำมรำยละเอยีดแนบ)

2,100.00 2,100.00

CNTR-0198/64 04/06/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง จกัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

1,575.00 1,575.00

CNTR-0200/64 08/06/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ

สมเด็จพระนำงเจำ้สทุดิำ พชัรสธุำ

720.00 720.00



เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือนมถิุนำยน 2564

19 รำ้นกนกพล กำรไฟฟ้ำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

20 จ.กำรเกษตร งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ

21 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

22 บรษิทั ชยัรชักำร (กรุงเทพ)

 จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

23 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

24 รำ้นน้องพมิพ์คอมพวิเตอร์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

25 องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโค

นมแหง่ประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

งำนศกึษำไมก่ ำหนดระดบั คำ่วสัดุ

26 จรรยพรกำรไฟฟ้ำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

27 รำ้นอวดดี งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

28 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

29 รำ้นแมแ่ตงเครือ่งครวั งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

30 รำ้นอวดดี งำนสง่เสรมิและสนบัสนุน

ควำมเขม้แข็งชุมชน

คำ่ใชส้อย

31 นำยเวชศกัดิ ์ยะบญุธง งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

32 องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโค

นมแหง่ประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

งำนศกึษำไมก่ ำหนดระดบั คำ่วสัดุ

CNTR-0201/64 08/06/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

3,290.00 3,290.00

CNTR-0202/64 08/06/2564 วสัดกุำรเกษตร จดัซ้ือวสัดเุกษตร (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

4,000.00 4,000.00

CNTR-0203/64 10/06/2564 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จำ้งประกอบอำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

500.00 500.00

CNTR-0204/64 10/06/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งด ำเนินกำรตรวจเช็คและ

ซอ่มแซมรถบรรทุกน ้ำ

3,902.29 3,902.29

CNTR-0205/64 10/06/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรบรหิำรจดักำรขยะ

ภำยในต ำบล

800.00 800.00

CNTR-0209/64 15/06/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งซอ่มแซมคอมพวิเตอร์ (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

790.00 790.00

CNTR-0211/64 10/06/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) จดัซ้ืออำหำรเสรมิ (นม) นม ยู เอช

 ที รสจืด ชนิดกลอ่ง ขนำดบรรจุ 

200 มลิลลิติร ส ำหรบัเด็กนกัเรียน

3,049.80 3,049.80

CNTR-0213/64 17/06/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

3,170.00 3,170.00

CNTR-0215/64 23/06/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรป้องกนัและเฝ้ำระวงักำร

แพรร่ะบำดโรคไขเ้ลือดออกและ

โรคตดิตอ่อืน่ๆ

360.00 360.00

CNTR-0216/64 24/06/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรรบัเสด็จพระบำทสมเด็จ

พระเจำ้อยูห่วั และพระบรมวงศำนุ

3,780.00 3,780.00

CNTR-0217/64 29/06/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรรบัเสด็จพระบำทสมเด็จ

พระเจำ้อยูห่วั และพระบรมวงศำนุ

1,592.00 1,592.00

CNTR-0218/64 29/06/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรรณรงค์เฝ้ำระวงัป้องกนั

ปญัหำยำเสพตดิ

360.00 360.00

CNTR-0222/64 30/06/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3,600.00 3,600.00

รวม 407,259.75

ปีงบประมำณ : 2564, เดือน : มถิุนำยน , ประเภทคน้หำ : ประเภทรำยจำ่ย , โดย : ทุกประเภท

CNTR-0224/64 30/06/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) จดัซ้ืออำหำรเสรมิ (นม) นม พำส

เจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนำด

บรรจุ 200 มลิลลิติร ส ำหรบัเด็ก

3,948.00 3,948.00



ล ำดบั ชือ่เจ้ำหน้ี งำน รำยจ่ำย

1 นำยไกรสร กนัทำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย

2 บรษิทั ไอ.ที.โกลโบล จ ำกดั งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่สำธำรณูปโภค

3 บรษิทั ศรินิำถ สมำร์ทโฮม 

เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

4 องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโค

นมแหง่ประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

5 องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโค

นมแหง่ประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

6 องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโค

นมแหง่ประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

งำนศกึษำไมก่ ำหนดระดบั คำ่วสัดุ

7 บรษิทั เอไอ ซพัพลำยแอนด์

เทรดดิง้ จ ำกดั

งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ครุภณัฑ์

8 อูพ่ลกำรชำ่ง งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

9 บรษิทั เอบลอ๊คกลำสโคต้ติง้

 (ไทยแลนด์)

งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

10 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

11 รำ้นอ ำภำเครือ่งนอน งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

12 รำ้นแมแ่ตงเครือ่งครวั งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

13 บรษิทั ศรินิำถ สมำร์ทโฮม 

เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

14 บรษิทั ศรินิำถ สมำร์ทโฮม 

เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

15 บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ1/2564 (CNTR-0225/64) 01/07/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 28,000.00 28,000.00

1/2564 (CNTR-0230/64) 02/07/2564 คำ่บรกิำรสือ่สำรและ

โทรคมนำคม

11,900.00 11,900.00

10/2564 (CNTR-0240/64) 16/07/2564 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โครงกำรจดัซ้ือเกำ้อีส้ ำนกังำน 

จ ำนวน 4 ตวั

5,600.00 5,600.00

13/2564 (CNTR-0234/64) 12/07/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 37,817.52 37,817.52

15/2564 (CNTR-0250/64) 30/07/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 66,344.88 66,344.88

16/2564 (CNTR-0251/64) 30/07/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 5,090.82 5,090.82

6/2564 (CNTR-0232/64) 06/07/2564 ครุภณัฑ์กำรเกษตร โครงกำรจดัซ้ือเครือ่งพ่นหมอก

ควนั จ ำนวน 2 เครือ่ง

104,860.00 104,860.00

67/2564 (CNTR-0237/64) 13/07/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 7,100.00 7,100.00

71/2564 (CNTR-0236/64) 12/07/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรป้องกนัและเฝ้ำระวงักำร

แพรร่ะบำดโรคไขเ้ลือดออกและ

โรคตดิตอ่อืน่ๆ

39,400.00 39,400.00

73/2564 (CNTR-0243/64) 19/07/2564 วสัดสุ ำนกังำน 21,284.00 21,284.00

75/2564 (CNTR-0244/64) 23/07/2564 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 7,400.00 7,400.00

76/2564 (CNTR-0245/64) 23/07/2564 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 15,464.00 15,464.00

8/2564 (CNTR-0241/64) 16/07/2564 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โครงกำรจดัซ้ือเกำ้อีผู้บ้รหิำร 

จ ำนวน 2 ตวั

9,000.00 9,000.00

9/2564 (CNTR-0239/64) 16/07/2564 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โครงกำรจดัซ้ือโตะ๊ท ำงำน จ ำนวน

 1 ตวั

8,990.00 8,990.00

CNTR-0194/64-1 08/07/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดเุชือ่เพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2564 - 30 

80,000.00 80,000.00



เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564

16 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งบกลำง งบกลำง

17 นำยนำวี ขยนัยิง่ งบกลำง งบกลำง

18 องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโค

นมแหง่ประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

งำนศกึษำไมก่ ำหนดระดบั คำ่วสัดุ

19 นำยอดุมศกัดิ ์รกัขมุแกว้ งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย

20 นำยบญุมำนสั  กำบแฝง งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

21 รำ้นแมแ่ตงเครือ่งครวั งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

22 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งบกลำง งบกลำง

23 บรษิทั เนค โอเอ เซอร์วสิ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

24 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

25 องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโค

นมแหง่ประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

งำนศกึษำไมก่ ำหนดระดบั คำ่วสัดุ

26 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

27 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพร

บรกิำร (แมแ่ตง)

งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ

28 รำ้นอวดดี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

29 รำ้นอวดดี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

30 รำ้นดวงดคีำ้ไม้ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

31 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

32 นำยเวชศกัดิ ์ยะบญุธง งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

CNTR-0219/64 07/07/2564 เงนิส ำรองจำ่ย จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง (จำม

รำยละเอยีดแนบ)

3,000.00 3,000.00

CNTR-0220/64 07/07/2564 เงนิส ำรองจำ่ย จำ้งเหมำขดุลอกทอ่ระบำยน ้ำ 

(ตำมรำยละเอยีดแนบ)

3,500.00 3,500.00

CNTR-0224/64-1 14/07/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) จดัซ้ืออำหำรเสรมิ (นม) นม พำส

เจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนำด

บรรจุ 200 มลิลลิติร ส ำหรบัเด็ก

1,579.20 1,579.20

CNTR-0226/64 06/07/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งเหมำตรวจเช็คและซอ่ม

เครือ่งปรบัอำกำศ จ ำนวน 3 เครือ่ง

3,300.00 3,300.00

CNTR-0227/64 02/07/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งเหมำซอ่มแซมประต ูอำคำร

ส ำนกังำน (กองกำรศกึษำ) 

3,000.00 3,000.00

CNTR-0228/64 07/07/2564 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั จดัซ้ือวสัดงุำนบำ้นงำนครวั (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

2,488.00 2,488.00

CNTR-0229/64 07/07/2564 เงนิส ำรองจำ่ย จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

4,800.00 4,800.00

CNTR-0231/64 06/07/2564 วสัดคุอมพวิเตอร์ จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ หมกึ fuji 

xerox จ ำนวน 2 กลอ่ง

2,000.00 2,000.00

CNTR-0233/64 07/07/2564 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จำ้งประกอบอำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

250.00 250.00

CNTR-0235/64 12/07/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) จดัซ้ืออำหำรเสรมิ (นม) นม ยู เอช

 ที รสจืด ชนิดกลอ่ง ขนำดบรรจุ 

200 มลิลลิติร ส ำหรบัเด็กนกัเรียน

2,909.04 2,909.04

CNTR-0238/64 19/07/2564 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จำ้งเหมำประกอบอำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ จ ำนวน 1 มือ้ 

750.00 750.00

CNTR-0242/64 23/07/2564 วสัดกุำรเกษตร จดัซ้ือวสัดเุกษตร (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

2,343.30 2,343.30

CNTR-0246/64 29/07/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรวนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระ

720.00 720.00

CNTR-0247/64 29/07/2564 วสัดโุฆษณำและเผยแพร่ จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 8 

ป้ำย (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

1,920.00 1,920.00

CNTR-0248/64 29/07/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรวนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระ

708.00 708.00

CNTR-0249/64 30/07/2564 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จำ้งประกอบอำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

425.00 425.00

รวม 485,543.76

ปีงบประมำณ : 2564, เดือน : กรกฎำคม , ประเภทคน้หำ : ประเภทรำยจำ่ย , โดย : ทุกประเภท

CNTR-0252/64 30/07/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3,600.00 3,600.00



ล ำดบั ชือ่เจ้ำหน้ี งำน รำยจ่ำย

1 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

2 บรษิทั เอสพี ดเีวลลอป

เมน้ท์ แอนด์ เทค ซพัพลำย

 จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

3 บรษิทั เอสพี ดเีวลลอป

เมน้ท์ แอนด์ เทค ซพัพลำย

 จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

4 นำยสงกรำนต์ ธมิำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

5 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ

6 องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโค

นมแหง่ประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

งำนศกึษำไมก่ ำหนดระดบั คำ่วสัดุ

7 จรรยพรกำรไฟฟ้ำ งำนไฟฟ้ำและประปำ คำ่วสัดุ

8 นำยอดศิกัดิ ์ธมิำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย

9 นำยพรเทพ ออ่นส ำลี งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย

10 องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโค

นมแหง่ประเทศไทย 

(อ.ส.ค.)

งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ

11 รำ้นอนุสรำ กอ่สรำ้ง งบกลำง งบกลำง

12 นำยอนุชำ ค ำฝำย งำนสิง่แวดลอ้มและ

ทรพัยำกรธรรมชำติ

คำ่ใชส้อย

13 นำงสพุฒัน์ ค ำผำย งบกลำง งบกลำง

14 เอ็มเค กรุป๊ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

15 นำงวนัเพ็ญ สทิธมิยั งบกลำง งบกลำง

16 จรรยพรกำรไฟฟ้ำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

17 นำยประเสรฐิ ปญัญำ งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ

18 บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือนสงิหำคม 2564

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ11/2564 (CNTR-0263/64) 09/08/2564 วสัดสุ ำนกังำน 13,257.00 13,257.00

12/2564 (CNTR-0270/64) 11/08/2564 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์

โครงกำรจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์

 All In One ส ำหรบังำน

ประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อ่ง

22,990.00 22,990.00

13/2564 (CNTR-0269/64) 11/08/2564 ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครวั โครงกำรจดัซ้ือเครื่อ่งดดูฝุ่ น 

จ ำนวน 1 เครื่อ่ง

10,990.00 10,990.00

16/2564 (CNTR-0276/64) 19/08/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 14,000.00 14,000.00

17/2564 (CNTR-0275/64) 18/08/2564 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 9,984.00 9,984.00

18/2564 (CNTR-0282/64) 31/08/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 15,999.72 15,999.72

2/2564 (CNTR-0256/64) 03/08/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 25,900.00 25,900.00

2/2564 (CNTR-0259/64) 04/08/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 17,500.00 17,500.00

3/2564 (CNTR-0258/64) 04/08/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 17,500.00 17,500.00

6/2564 (CNTR-0283/64) 31/08/2564 คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 240,105.28 240,105.28

7/2564 (CNTR-0264/64) 09/08/2564 เงนิส ำรองจำ่ย 36,500.00 36,500.00

73/2564 (CNTR-0255/64) 02/08/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรขดุลอกและก ำจดัวชัพืช

ในแหลง่น ้ำสำธำรณะ

7,000.00 7,000.00

76/2564 (CNTR-0272/64) 16/08/2564 เงนิส ำรองจำ่ย 12,600.00 12,600.00

78/2564 (CNTR-0254/64) 02/08/2564 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 35,000.00 35,000.00

78/2564 (CNTR-0280/64) 30/08/2564 เงนิส ำรองจำ่ย 8,640.00 8,640.00

80/2564 (CNTR-0265/64) 09/08/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 17,255.00 17,255.00

86/2564 (CNTR-0274/64) 17/08/2564 วสัดกุำรเกษตร 9,600.00 9,600.00

CNTR-0194/64-2 04/08/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดเุชือ่เพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2564 - 30 

80,000.00



เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือนสงิหำคม 2564

บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

19 บรษิทั โตโยตำ้นครพงิค์ 

เชียงใหม ่จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

20 รำ้นอวด-ด ีโดย นำยภำ

นุวฒัน์ ดวงพชิยั

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

21 นำยประเสรฐิ ปญัญำ งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ

22 รำ้นอวดดี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

23 อูพ่ลกำรชำ่ง งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

24 ยุพำสงัฆภณัฑ์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

25 รำ้นแมม่ำลยัคลงัเกษตร งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ

26 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

27 บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่ใชส้อย

28 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

29 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

30 นำยเวชศกัดิ ์ยะบญุธง งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

CNTR-0194/64-3 10/08/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดเุชือ่เพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2564 - 30 

80,000.00 80,000.00

CNTR-0253/64 04/08/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งเหมำบรกิำรตรวจเช็ครถกูชี้พ

กูภ้ยัของเทศบำลต ำบลแมแ่ตง 

4,684.34 4,684.34

CNTR-0257/64 10/08/2564 วสัดสุ ำนกังำน จำ้งท ำตรำยำง จ ำนวน 4 รำยกำร 1,110.00 1,110.00

CNTR-0260/64 04/08/2564 วสัดกุำรเกษตร จดัซ้ือดนิด ำปลูก (ตำมรำยละเอยีด

แนบ)

2,400.00 2,400.00

CNTR-0261/64 10/08/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำร "วนัแมแ่หง่ชำต"ิ 720.00 720.00

CNTR-0262/64 10/08/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งซอ่มแซมรถบรรทุกตดิเครน 

ทะเบยีน 82-9613 (ตำม

1,300.00 1,300.00

CNTR-0266/64 10/08/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำร "วนัแมแ่หง่ชำต"ิ 3,750.00 3,750.00

CNTR-0267/64 10/08/2564 วสัดกุำรเกษตร จดัซ้ือวสัดเุกษตร (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

1,030.00 1,030.00

CNTR-0268/64 13/08/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

2,820.00 2,820.00

CNTR-0271/64 13/08/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเนื่องกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยงบรำยจำ่ย

โครงกำรป้องกนัและเฝ้ำระวงักำร

แพรร่ะบำดโรคไขเ้ลือดออกและ

โรคตดิตอ่อืน่ๆ

18,920.00 18,920.00

CNTR-0273/64 25/08/2564 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั  

อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ (ตำม

2,860.00 2,860.00

CNTR-0277/64 25/08/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง ส ำหรบัท ำฉำก

ก ัน้ป้องกนัควบคมุโรคตดิตอ่ฯ 

1,520.00 1,520.00

รวม 639,535.34

ปีงบประมำณ : 2564, เดือน : สงิหำคม , ประเภทคน้หำ : ประเภทรำยจำ่ย , โดย : ทุกประเภท

CNTR-0281/64 31/08/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 3,600.00 3,600.00



ล ำดบั ชือ่เจ้ำหน้ี งำน รำยจ่ำย

1 มหำวทิยำลยัแมโ่จ้ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

2 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แกม้ 

กำรคำ้

งำนไฟฟ้ำและประปำ คำ่วสัดุ

3 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั คณุยศยิง่

กอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

4 ยุพำสงัฆภณัฑ์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

5 บรษิทั มหำจกัดเีวลอปเมน้ท์

 จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

6 รำ้นอดุมศกัดิแ์อร์เซอร์วสิ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

7 เอ็มเค กรุป๊ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

8 เอ็มเค กรุป๊ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

9 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

10 รำ้นอดุมศกัดิแ์อร์เซอร์วสิ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

11 จรรยพรกำรไฟฟ้ำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

12 รำ้นแมแ่ตงเครือ่งครวั งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

13 บรษิทั เอไอ ซพัพลำยแอนด์

เทรดดิง้ จ ำกดั

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

14 บรษิทั กูด้สปีด 

คอมพวิเตอร์ จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ครุภณัฑ์

15 บรษิทั เนค โอเอ เซอร์วสิ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ครุภณัฑ์

16 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมำร์ท 

มำร์ท

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

17 รำ้นกนกพล กำรไฟฟ้ำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ครุภณัฑ์

18 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมำร์ท 

มำร์ท

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ครุภณัฑ์

19 บรษิทั นิยมพำนิช จ ำกดั งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ครุภณัฑ์

20 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมำร์ท 

มำร์ท

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ครุภณัฑ์

เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือนกนัยำยน 2564

เลขทีโ่ครงกำร 

/เลขทีส่ญัญำ วนัทีอ่นุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงนิ

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ1/2564 (CNTR-0293/64) 07/09/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 22,000.00 22,000.00

1/2564 (CNTR-0350/64) 30/09/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 387,328.00 387,328.00

10/2564 (CNTR-0328/64) 23/09/2564 คำ่ปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่กอ่สรำ้ง

โครงกำรปรบัปรุงอำคำร

อเนกประสงค์เทศบำล(อำคำร

287,000.00 287,000.00

100/2564 (CNTR-

0313/64)

16/09/2564 วสัดสุ ำนกังำน 14,000.00 14,000.00

107/2564 (CNTR-

0324/64)

21/09/2564 ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวทิยุ โครงกำรจดัซ้ือไมโครโฟนไรส้ำย

แบบไมค์คู ่จ ำนวน 1 ชุด

17,900.00 17,900.00

108/2564 (CNTR-

0348/64)

29/09/2564 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โครงกำรจดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ 

แบบตดิผนงั (ระบบ Inverter) 

108,000.00 108,000.00

110/2564 (CNTR-

0332/64)

23/09/2564 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โครงกำรจดัซ้ือเกำ้อีพ้ลำสตกิ  

จ ำนวน 200 ตวั

50,000.00 50,000.00

111/2564 (CNTR-

0333/64)

23/09/2564 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โครงกำรจดัซ้ือเต็นท์ผำ้ใบ จ ำนวน

 4 หลงั

70,000.00 70,000.00

112/2564 (CNTR-

0331/64)

23/09/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง 19,539.00 19,539.00

113/2564 (CNTR-

0342/64)

28/09/2564 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โครงกำรจดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ 

แบบตดิผนงั (ระบบ Inverter) 

27,700.00 27,700.00

115/2564 (CNTR-

0336/64)

27/09/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 12,357.00 12,357.00

15/2564 (CNTR-0309/64) 16/09/2564 วสัดสุ ำนกังำน 9,146.00 9,146.00

16/2564 (CNTR-0317/64) 20/09/2564 วสัดคุอมพวิเตอร์ 11,170.00 11,170.00

17/2564 (CNTR-0314/64) 17/09/2564 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์

โครงกำรจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์

 ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที1่ ่่

 จ ำนวน 2 เครือ่ง

43,800.00 43,800.00

18/2564 (CNTR-0319/64) 21/09/2564 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โครงกำรจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสำร 

จ ำนวน 4 หลงั

18,800.00 18,800.00

20/2564 (CNTR-0339/64) 28/09/2564 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์

โครงกำรจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์

 ส ำหรบังำนประมวลผลแบบที ่1 

44,000.00 44,000.00

21/2564 (CNTR-0329/64) 23/09/2564 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โครงกำรจดัซ้ือพดัลมไอน ้ำ 

จ ำนวน 4 เครือ่ง

80,000.00 80,000.00

21/2564 (CNTR-0338/64) 28/09/2564 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์

โครงกำรจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์

 ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่1 

44,000.00 44,000.00

22/2564 (CNTR-0330/64) 23/09/2564 ครุภณัฑ์กำรศกึษำ โครงกำรจดัซ้ือโทรทศัน์แอลอดี ี

แบบ Smart TV  จ ำนวน 3 เครือ่ง

74,508.00 74,508.00

22/2564 (CNTR-0340/64) 28/09/2564 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์

โครงกำรจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์

 ส ำหรบังำนประมวลผลแบบที ่1 

22,000.00 22,000.00



เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือนกนัยำยน 2564

21 นำยอดุมศกัดิ ์รกัขมุแกว้ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ครุภณัฑ์

22 รำ้นอวด-ด ีโดย นำยภำ

นุวฒัน์ ดวงพชิยั

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย

23 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนไฟฟ้ำและประปำ คำ่วสัดุ

24 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

25 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั กติตะวนั

 ซพัพลำย

งำนไฟฟ้ำและประปำ คำ่วสัดุ

26 อูพ่ลกำรชำ่ง งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

27 รำ้นอนุสรำ กอ่สรำ้ง งำนไฟฟ้ำและประปำ คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

28 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั นอร์

ทเทร์ิน โอ.เอ. มำร์เก็ตติง้

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

29 นำงสำวติม๋ ไชยวงษ์ษำ งบกลำง งบกลำง

30 นำยสมำน จรกำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

31 รำ้นอนุสรำ กอ่สรำ้ง งำนไฟฟ้ำและประปำ คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง

32 จรรยพรกำรไฟฟ้ำ งำนไฟฟ้ำและประปำ คำ่วสัดุ

33 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

34 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรกิำรสำธำรณสขุและ

งำนสำธำรณสขุอืน่

คำ่วสัดุ

35 M.K.GROUP งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

36 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

37 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั นอร์ทส

ตำร์ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

38 นำยวนัชยั  อำศนะ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

39 บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

บรษิทั สขุมุเซอร์วสิ จ ำกดั 

สำขำแมแ่ตง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

40 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

23/2564 (CNTR-0341/64) 28/09/2564 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โครงกำรจดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ 

แบบตดิผนงั (ระบบ Inverter) 

47,400.00 47,400.00

3/2564 (CNTR-0347/64) 29/09/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่โฆษณำและเผยแพร่ 9,625.00 9,625.00

4/2564 (CNTR-0352/64) 30/09/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง 30,555.00 30,555.00

5/2564 (CNTR-0310/64) 16/09/2564 วสัดสุ ำนกังำน 19,190.00 19,190.00

6/2564 (CNTR-0326/64) 22/09/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง 29,000.00 29,000.00

79/2564 (CNTR-0288/64) 02/09/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 6,500.00 6,500.00

8/2564 (CNTR-0315/64) 17/09/2564 คำ่ปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่กอ่สรำ้ง

ซอ่มแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก

 สำยหว้ยเฮี้ย บำ้นหวัป่ำหำ้ หมู ่2

150,000.00 150,000.00

8/2564 (CNTR-0351/64) 30/09/2564 วสัดคุอมพวิเตอร์ 16,000.00 16,000.00

81/2564 (CNTR-0299/64) 11/09/2564 เงนิส ำรองจำ่ย 9,450.00 9,450.00

87/2564 (CNTR-0325/64) 21/09/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 7,000.00 7,000.00

9/2564 (CNTR-0316/64) 17/09/2564 คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

ซอย 3 บำ้นทุง่หลวง หมู ่1

31,000.00 31,000.00

9/2564 (CNTR-0349/64) 30/09/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 7,722.00 7,722.00

91/2564 (CNTR-0294/64) 07/09/2564 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 10,215.00 10,215.00

93/2564 (CNTR-0295/64) 08/09/2564 วสัดวุทิยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์

19,998.00 19,998.00

95/2564 (CNTR-0298/64) 11/09/2564 วสัดสุ ำนกังำน 71,745.00 71,745.00

97/2564 (CNTR-0306/64) 15/09/2564 วสัดสุ ำนกังำน 16,550.00 16,550.00

99/2564 (CNTR-0312/64) 16/09/2564 วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ 14,630.00 14,630.00

CNTR-0003/64-6 30/09/2564 วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั และ

หนงัสอืพมิพ์ไทยนิวส์ เฉพำะวนั

3,540.00 3,540.00

CNTR-0194/64-4 08/09/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดเุชือ่เพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2564 - 30 

80,000.00

CNTR-0194/64-5 28/09/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จดัซ้ือวสัดเุชือ่เพลงิและหลอ่ลืน่ 

ต ัง้แตว่นัที ่1 ม.ิย. 2564 - 30 

63,632.10 63,632.10

CNTR-0278/64 02/09/2564 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จำ้งประกอบอำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ (ตำมรำยละเอยีดแนบ)

550.00 550.00



เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือนกนัยำยน 2564

41 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

42 จรรยพรกำรไฟฟ้ำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

43 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

44 นำยเสรี บงัวรณ์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

45 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนไฟฟ้ำและประปำ คำ่วสัดุ

46 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

47 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

48 รำ้นแมแ่ตงเครือ่งครวั งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

49 รำ้นน้องพมิพ์คอมพวิเตอร์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

50 รำ้นอวดดี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

51 อ.เอกสำร งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

52 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ

53 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ซีซีอำร์ 

สปอร์ต กรุป๊

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ

54 จรรยพรกำรไฟฟ้ำ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

55 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพร

บรกิำร (แมแ่ตง)

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

56 บรษิทั เอไอ ซพัพลำยแอนด์

เทรดดิง้ จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

57 นำงสภุำ สเุทพ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

58 น ้ำดืม่พชัรี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

59 ลำบตน้ขำม งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

60 บรษิทั เนค โอเอ เซอร์วสิ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ครุภณัฑ์

61 บรษิทั ศรินิำถ สมำร์ทโฮม 

เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

62 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แมม่ำลยั

 ต.วสัดกุอ่สรำ้ง

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

63 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั สมพร

บรกิำร (แมแ่ตง)

งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ

CNTR-0279/64 02/09/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง จดัซ้ืออปุกรณ์สขุภณัฑ์หอ้งน ้ำ 

(ตำมรำยละเอยีดแนบ)

3,265.00 3,265.00

CNTR-0284/64 02/09/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำ (ตำมรำยละเอยีด

แนบ)

2,634.00 2,634.00

CNTR-0285/64 06/09/2564 วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 10 

รำยกำร

2,436.00 2,436.00

CNTR-0286/64 06/09/2564 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั จดัซ้ือไมก้วำดทำงมะพรำ้ว (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

1,000.00 1,000.00

CNTR-0289/64 22/09/2564 วสัดกุอ่สรำ้ง จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 8 

รำยกำร

2,248.00 2,248.00

CNTR-0290/64 13/09/2564 วสัดคุอมพวิเตอร์ จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 

รำยกำร

4,690.00 4,690.00

CNTR-0291/64 07/09/2564 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั 

จ ำนวน 1 มือ้ อำหำรวำ่งและ

2,860.00 2,860.00

CNTR-0292/64 07/09/2564 วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือวสัด ุ(ตำมรำยละเอยีดแนบ) 1,270.00 1,270.00

CNTR-0296/64 15/09/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งซอ่มแซมเครือ่งคอมพวิเตอร์

โน้ตบุก๊ จ ำนวน 1 เครือ่ง (ตำม

3,500.00 3,500.00

CNTR-0297/64 15/09/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่โฆษณำและเผยแพร่ 1,500.00 1,500.00

CNTR-0300/64 15/09/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำร 2,420.00 2,420.00

CNTR-0301/64 15/09/2564 วสัดกุำรเกษตร จดัซ้ือสำยยำง (ตำมรำยละเอยีด

แนบ)

1,320.00 1,320.00

CNTR-0302/64 13/09/2564 วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน จ ำนวน 2 

รำยกำร ไดแ้ก ่

3,600.00 3,600.00

CNTR-0303/64 15/09/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำ (ตำมรำยละเอยีด

แนบ)

1,440.00 1,440.00

CNTR-0304/64 21/09/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม จำ้งซอ่มรถจกัรยำยนต์ของ

เทศบำลต ำบลแมแ่ตง จ ำนวน 2 

1,450.00 1,450.00

CNTR-0305/64 21/09/2564 วสัดคุอมพวิเตอร์ จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

2,247.00 2,247.00

CNTR-0307/64 21/09/2564 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จดัซ่้ืออำหำรวำ่งและน ้ำดืม่ (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

500.00 500.00

CNTR-0308/64 21/09/2564 วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือน ้ำดืม่ (ตำมรำยละเอยีดแนบ) 750.00 750.00

CNTR-0311/64 21/09/2564 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จำ้งประกอบอำหำรกลำงวนัพรอ้ม

น ้ำดืม่ อำหำรวำ่งและเครือ่งดืม่ 

2,860.00 2,860.00

CNTR-0318/64 22/09/2564 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์

โครงกำรจดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ แบบ

ฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ 

4,300.00 4,300.00

CNTR-0320/64 21/09/2564 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โครงกำรจดัซ้ือเกำ้อีผู้บ้รหิำร 

จ ำนวน 1 ตวั

4,500.00 4,500.00

CNTR-0322/64 21/09/2564 ครุภณัฑ์กอ่สรำ้ง โครงกำรจดัซ้ือรถเข็น ลอ้ทบึเดีย่ว

 จ ำนวน 2 คนั

3,340.00 3,340.00

CNTR-0323/64 21/09/2564 วสัดกุำรเกษตร จดัซ้ือวสัดเุกษตร (ตำม

รำยละเอยีดแนบ)

2,953.20 2,953.20



เทศบำลต ำบลแมแ่ตง

รำยงำนกำรก่อหน้ีผูกพนั
หน้ำ : 1/1

อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ ประจ ำเดือนกนัยำยน 2564

64 นำงบญุเปลง่ อปุำลีย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

65 นำยสถติย์  เริม่รกัษ์ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย

66 นำยประวนิ รกัอำชญำ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย

67 นำยคณิต คงชนะ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย

CNTR-0327/64 28/09/2564 รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรอง

และพธีิกำร

จำ้งเหมำประกอบอำหำรวำ่งและ

เครือ่งดืม่ จ ำนวน 1 มือ้ (ตำม

550.00 550.00

CNTR-0344/64 30/09/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำแรงงำน 600.00 600.00

CNTR-0345/64 30/09/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำแรงงำน 600.00 600.00

รวม 1,986,983.30

ปีงบประมำณ : 2564, เดือน : กนัยำยน , ประเภทคน้หำ : ประเภทรำยจำ่ย , โดย : ทุกประเภท

CNTR-0346/64 30/09/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำแรงงำน 600.00 600.00


