เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ลำดับ

ชือ
่ เจ้ำหนี้

เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งำน

รำยจ่ำย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
วัสดุสำนักงำน

โครงกำรรับเสด็จพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห
่ วั และพระบรมวงศำนุ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
วัสดุสำนักงำน

15/10/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

15/10/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

จัดซือ
้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ
หนั
สืองพิรัม
พ์ไทยนิวส์บเฉพำะวั
ค่
ำบงำรุ
กษำและปรั
ปรุงครุภนณ
ั ฑ์

CNTR-0005/64

15/10/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

CNTR-0006/64

21/10/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

CNTR-0006/64-1

27/10/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

01/2564 (CNTR-0002/64)

14/10/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

2

น้ำดืม
่ พัชรี

02/2564 (CNTR-0001/64)

14/10/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

3

04/2564 (CNTR-0012/64)

20/10/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

4

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สุพฤกษำ
ขนมส่ง
น้ำดืม
่ พัชรี

1/2564 (CNTR-0009/64)

20/10/2563

5

บริษท
ั เนค โอเอ เซอร์วส
ิ

1/2564 (CNTR-0010/64)

20/10/2563

6

นำยสมคิตร์ ดีวงค์

125/2563 (CNTR0020/64)

29/10/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ ค่ำวัสดุ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ ค่ำใช้สอย
กำรศึกษำ
งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

7

นำยวันชัย อำศนะ

2/2564 (CNTR-0011/64)

20/10/2563

8

นำยวันชัย อำศนะ

CNTR-0003/64

9

บริษท
ั มิตซูเชียงใหม่ จำกัด

CNTR-0004/64

10

บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง
นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

12

โครงกำร/รำยกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

บริษท
ั เนค โอเอ เซอร์วส
ิ

นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

ประเภทรำยจ่ำย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
วัสดุสำนักงำน

1

11

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือน ตุลำคม 2563

CNTR-0013/64

27/10/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภณ
ั ฑ์

13

บริษท
ั โตโยต้ำนครพิงค์
เชียงใหม่ จำกัด
นำยเวชศักดิ ์ ยะบุญธง

CNTR-0014/64

27/10/2563

ค่ำใช้สอย

14

ร้ำนอวดดี

CNTR-0015/64

28/10/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป

15

บริษท
ั บ้ำนท้องถิน
่ ไทย
จำกัด

CNTR-0016/64

28/10/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : ตุลำคม , ประเภทค้นหำ : ประเภทรำยจ่ำย , โดย : ทุกประเภท

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง
และพิำธยเกี
ีกำรย่ วกับกำรรับรอง
รำยจ่
และพิ
ค่ำบำรุธงีกรัำร
กษำและปรับปรุง
ครุภณ
ั ฑ์
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
วัสดุสำนักงำน

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ
ภำยในตำบล

จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
ตัง้ แต่วน
ั ที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ ถึง
๑. จ้ำงเหมำบริกำรประกอบ
อำหำรกลำงวั
นก
พร้
อมน้ำดืม
่
๑.
จ้ำงเหมำบริ
ำรประกอบ

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
4,000.00

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื4,000.00
อ

12,620.00

12,620.00

12,467.00

12,467.00

10,292.00

10,292.00

4,000.00

4,000.00

10,000.00

10,000.00

42,480.00

42,480.00

3,630.00

3,630.00

4,581.95

4,581.95

80,000.00

80,000.00

4,200.00
4,200.00

4,200.00

อำหำรกลำงวั
นพร้อมน
้ำดืงม
่ ครุภณ
ค่ำบำรุงรักษำและปรั
บปรุ
ั ฑ์

4,752.73

4,752.73

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

3,600.00

3,600.00

จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน (ตำม
ยดแนบ)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม รำยละเอี
จ้ำงบริกำรซ่
อมแซมเครือ่ งพ่น
สำรเคมีกำจัดยุง จำนวน 1 เครือ่ ง

700.00

700.00

2,300.00

2,300.00

รวม

199,623.68

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ลำดับ

ชือ
่ เจ้ำหนี้

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2563
เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

1

นำงวลินดำ ทรำยมูล

01/2564 (CNTR-0054/64)

13/11/2563

2

นำงสำวกรรณิกำร์ ติบ
๊ ถำ

02/2564 (CNTR-0053/64)

13/11/2563

3

นำยเสำร์แก้ว อิน
่ แก้ว

03/2564 (CNTR-0052/64)

13/11/2563

4

นำย เนติรฐั ศักดิส์ อ

1/2564 (CNTR-0040/64)

13/11/2563

5

นำยบวร กุลลำ

1/2564 (CNTR-0041/64)

13/11/2563

งำน

รำยจ่ำย

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำใช้สอย

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย

ประเภทรำยจ่ำย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่

นำยมนเธียร ธิมำ

1/2564 (CNTR-0048/64)

13/11/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

7

บริษท
ั เนค โอเอ เซอร์วส
ิ
จำกัด
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
ร้ำนอำนนท์ เฟอร์นิเจอร์
เฮำส์ (บุคคลธรรมดำ)

1/2564 (CNTR-0055/64)

17/11/2563

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริ
กำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่

10

1/2564 (CNTR-0056/64)

17/11/2563

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

บริกำร
วัสดุกอ
่ สร้ำง

1/2564 (CNTR-0065/64)

25/11/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

10/2564 (CNTR-0062/64)

24/11/2563

งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน

ค่ำใช้สอย

11

ร้ำนศรีเจริญ

12/2564 (CNTR-0063/64)

24/11/2563

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

12

นำยหลำน อินทอง

2/2564 (CNTR-0036/64)

05/11/2563

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

13

นำงบัวลอย สิทธิมยั

2/2564 (CNTR-0047/64)

13/11/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
ค่ำปรับปรุงทีด
่ น
ิ และ
สิง่ ก่อำสร้
ำงอ
รำยจ่
ยเพื
่ ให้ได้มำซึง่

14

ร้ำนอำนนท์ เฟอร์นิเจอร์
เฮำส์ (บุคคลธรรมดำ)

2/2564 (CNTR-0064/64)

25/11/2563

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำครุภ ัณฑ์

บริภ
กำร
ครุ
ณ
ั ฑ์สำนักงำน

15

บริษท
ั เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด

3/2563 (CNTR-0068/64)

30/11/2563

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ

ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

16

ประหยัด มณี วรรณ์

3/2564 (CNTR-0051/64)

13/11/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

17

ทรงพล เจริญสุนทร

3/2564 (CNTR-0060/64)

23/11/2563

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริ
ก
ำร
ค่ำปรับปรุงทีด
่ น
ิ และ

18

นำยฉลำด นวลจันทร์

4/2564 (CNTR-0050/64)

13/11/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

19

นำยนพรัตน์ รักใจ
นำยเกียรติศ ักดิ ์ สมพล

5/2564 (CNTR-0045/64)

13/11/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

20

6/2564 (CNTR-0046/64)

13/11/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

21

นำยพุทธพล สุขสำคร

7/2564 (CNTR-0049/64)

13/11/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

9

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
24,000.00

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

96,000.00

96,000.00

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

84,000.00

84,000.00

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

45,000.00

45,000.00

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

22,500.00

22,500.00

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

28,500.00

28,500.00

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

4,000.00

4,000.00

6,615.00

6,615.00

14,800.00

14,800.00

8,000.00

8,000.00

8,800.00

8,800.00

178,500.00

178,500.00

108,000.00

108,000.00

11,000.00

11,000.00

50,534.40

50,534.40

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

46,200.00

46,200.00

โครงกำรซ่อมแซมเมรุ บ้่ำนสันปู
เลย
่6
ค่ำจ้ำหมู
งเหมำบริ
กำร

7,600.00

7,600.00

92,400.00

92,400.00

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

26,100.00

26,100.00

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

90,000.00

90,000.00

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

16,000.00

16,000.00

บริกำร

6

8

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
24,000.00

โครงกำร/รำยกำร

สิ
ง่ ก่อำสร้
ำงอ
รำยจ่
ยเพื
่ ให้ได้มำซึง่
บริ
ก
ำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริ
กำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร

โครงกำรจัดซือ
้ เก้ำอีผ
้ บ
ู้ ริหำร
จำนวน 2 ตัว, โครงกำรจัดซือ
้ ตู้
เหล็กแบบบำนเลือ่ นกระจก จำนวน
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมโรงเรียนผูส
้ งู อำยุตำบล
แม่แตง
โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ
ภำยในตำบล
โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภำยในต
ำบลแม่
ค่
ำจ้ำงเหมำบริ
กแ
ำรตง
โครงกำรจัดซือ
้ ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บำน
จำนวน 2 ตู้

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
22

นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

8/2564 (CNTR-0039/64)

11/11/2563

งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน

ค่ำใช้สอย

23

นำงสำวเด่นนภำ สุรน
ิ ทร์

8/2564 (CNTR-0043/64)

13/11/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

24

บริษท
ั โตโยต้ำนครพิงค์
เชียงใหม่ จำกัด
นำยอำทิตย์ มังกร

9/2564 (CNTR-0042/64)

13/11/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

9/25645 (CNTR-0044/64)

13/11/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

CNTR-0005/64-1

11/11/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

CNTR-0021/64

11/11/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

CNTR-0022/64

11/11/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

CNTR-0023/64

11/11/2563

ค่ำใช้สอย

25
26

29

บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สมพร
บริกำร (แม่แตง)
จรรยพรกำรไฟฟ้ ำ
นำยเวชศักดิ ์ ยะบุญธง

30

ร้ำนศรีเจริญ

CNTR-0024/64

18/11/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

31

CNTR-0033/64

17/11/2563

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

32

บริษท
ั เนค โอเอ เซอร์วส
ิ
จำกัด
ร้ำนอวดดี

CNTR-0037/64

18/11/2563

งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน

ค่ำใช้สอย

33

จรรยพรกำรไฟฟ้ ำ

CNTR-0038/64

18/11/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

34

รุง่ เรืองแบตเตอรี่

CNTR-0057/64

24/11/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

35

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊

CNTR-0058/64

24/11/2563

งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน

ค่ำใช้สอย

36

นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

CNTR-0059/64

24/11/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

37

ร้ำนอวดดี

CNTR-0061/64

25/11/2563

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

27
28

38
39

บริษท
ั เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด
นำยเวชศักดิ ์ ยะบุญธง

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2563

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมโรงเรียนผูส
้ งู อำยุตำบล
แม่แตง
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริ
กเำร
วัสดุ
ชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

90,000.00

90,000.00

11,729.98

11,729.98

106,800.00

106,800.00

80,000.00

80,000.00

395.90

395.90

1,400.00

1,400.00

3,600.00

3,600.00

1,996.00

1,996.00

1,200.00

1,200.00

360.00

360.00

1,997.80

1,997.80

3,000.00

3,000.00

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง
และพิ
ีกำรย่ วเนื่องกับกำร
รำยจ่ำธยเกี

(ตำมรำยละเอี
ยดแนบ)
โครงกำรส่งเสริ
มสนับสนุน
กิจกรรมโรงเรียนผูส
้ งู อำยุตำบล
แม่แตง
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน
พร้
อมน้ำดืม
่ หจำรจั
ำนวน
1 มือ
้ อำหำร
โครงกำรบริ
ดกำรขยะ

3,086.00

3,086.00

2,400.00

2,400.00

360.00

360.00

ภำยในตำบล
3,948.00

3,948.00

3,600.00

3,600.00

รวม

1,290,823.08

CNTR-0066/64

30/11/2563

งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ ค่ำวัสดุ

CNTR-0067/64

30/11/2563

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : พฤศจิกำยน , ประเภทค้นหำ : ประเภทรำยจ่ำย , โดย : ทุกประเภท

6,400.00

จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
ตัง้ แต่วน
ั ที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ ถึง
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงบริกำรบำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์
วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ
จัดซือ
้ วัสดุไฟฟ้ ำ จำนวน 3
รำยกำร
(ตำมรำยละเอี
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
ค่ำจ้ำงเหมำบริ
กำร ยดแนบ)
บริกำร
วัสดุกำรเกษตร
จัดซือ
้ วัสดุเกษตร จำนวน 3
รำยกำร (ตำมรำยละเอียดแนบ)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อมเครือ่ ง
Printer Canon LBP 3300
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
กิจกรรมโรงเรียนผูส
้ งู อำยุตำบล
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย แม่แตง
วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ
จัดซือ
้ วัสดุไฟฟ้ ำ จำนวน 5
(ตำมรำยละเอี
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รำยกำร
จัดซือ
้ แบตเตอรี
่ จำนวนยดแนบ)
1 ลูก

ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
ค่ำอำหำรเสริม (นม)

ค่ำใช้สอย

6,400.00

จัดซือ
้ อำหำรเสริม (นม) นมพำส
เจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนำด
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือน ธันวำคม 2563

1

บริษท
ั เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด

01/2564 (CNTR-0086/64)

30/12/2563

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ

ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

281,449.96

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
281,449.96

2

บริษท
ั เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด
นำยสำย เรือนแก้ว
นำยกิตติศกั ดิ ์ ปองพรศักดิ ์

02/2564 (CNTR-0087/64)

30/12/2563

งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

21,134.40

21,134.40

1/2563 (CNTR-0079/64)

17/12/2563

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

10,300.00

02/12/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

ค่ำปรับปรุงทีด
่ น
ิ และ
สิ
ง่ ก่อำสร้
ำงอ
รำยจ่
ยเพื
่ ให้ได้มำซึง่

10,300.00

10/2564 (CNTR-0072/64)

7,000.00

7,000.00

6,291.60

6,291.60

8,774.00

8,774.00

ลำดับ

3
4

ชือ
่ เจ้ำหนี้

เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งำน

รำยจ่ำย

ประเภทรำยจ่ำย

15/2564 (CNTR-0077/64)

17/12/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

17/2564 (CNTR-0081/64)

23/12/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

7

บริษท
ั ชัยรัชกำร (กรุงเทพ)
จำกัด
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด เชียงใหม่
ชุนศิลป์
อูพ
่ ลกำรช่ำง

บริกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

18/2564 (CNTR-0084/64)

28/12/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

8

นำงสำวปิ ยะดำ ฟ้ ำร่วน

4/2563 (CNTR-0070/64)

01/12/2563

ค่ำใช้สอย

9

CNTR-0005/64-2

09/12/2563

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

10

บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง
ร้ำนอวดดี

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป

CNTR-0069/64

01/12/2563

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

11

ร้ำนพิรุณ

CNTR-0071/64

04/12/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

12

นำงสำยพิณ บุญมำ

CNTR-0073/64

07/12/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

13

ร้ำนพิรุณ

CNTR-0074/64

07/12/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

14

อูพ
่ ลกำรช่ำง

CNTR-0075/64

09/12/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

15

นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

CNTR-0076/64

17/12/2563

งำนบริหำรทั่วไป

16

CNTR-0078/64

23/12/2563

17

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สมพร
บริกำร (แม่แตง)
ร้ำนสวนศิรม
ิ ต
ิ ร

CNTR-0080/64

18

ร้ำนอวดดี

CNTR-0082/64

5
6

19

นำยเวชศักดิ ์ ยะบุญธง

CNTR-0088/64

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง
และพิ
ีกำรย่ วกับกำรรับรอง
รำยจ่ำธยเกี

โครงกำร/รำยกำร

โครงกำรขุดลอกรำงระบำยน้ำ เส้น
เมื
พพำน บ้กำำร
นหนองบัว หมู่ 7
ค่ำอจ้งนิ
ำงเหมำบริ

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ

10,000.00

10,000.00

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

70,000.00

70,000.00

จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
ตัง้ แต่วน
ั ที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ ถึง
โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ
ภำยในตำบล

80,000.00

80,000.00

3,960.00

3,960.00

900.00

900.00

4,000.00

4,000.00

2,100.00

2,100.00

2,500.00

2,500.00

ค่ำใช้สอย

และพิ
ีกำรย่ วกับกำรรับรอง เย็
ำนวน
คนง (รำยละเอี
ยดม
รำยจ่ำธยเกี
จัดนซือ
้ จน
้ำดืม
่ 50
น้ำแข็
และเครือ่ งดื
่
และพิ
ยดแนบท้
ำย)
ค่
ำบำรุธงีกรัำร
กษำและซ่อมแซม จ้(รำยละเอี
ำงบริกำรซ่
อมแซมรถยนต์
กระบะ
DATSUN
หมำยเลขทะเบียน ผย
รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง 1.
จ้ำงเหมำประกอบอำหำร

2,400.00

2,400.00

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

และพิ
ธีกำร
วั
สดุกำรเกษตร

1,155.60

1,155.60

23/12/2563

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

1,200.00

1,200.00

24/12/2563

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร

360.00

360.00

3,600.00

3,600.00

รวม

517,125.56

30/12/2563

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : ธันวำคม , ประเภทค้นหำ : ประเภทรำยจ่ำย , โดย : ทุกประเภท

ค่ำใช้สอย

จัดซือ
้ น้ำดืม
่ จำนวน 10 ลัง (ตำม
รำยละเอี
ยดแนบ) นและอำหำร
จัดซือ
้ อำหำรกลำงวั

กลำงวั
อมน้ำดืจม
่ ำนวน
จำนวน
้
จั
ดซือ
้ วันสพร้
ดุเกษตร
3 1 มือ
รำยกำร (ตำมรำยละเอียดแนบ)
จัดซือ
้ อ่ำงดินเผำพร้อมขำตัง้
จำนวน
2 ชุด (ตำมรำยละเอี
ยด
ค่
ำใช้จำ่ ยโครงกำรป้
องกันและลด
อุบ ัติเหตุทำงถนน
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ลำดับ
1

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

21,400.00

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

21,400.00

21,400.00

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

21,400.00

21,400.00

7,759.00

7,759.00

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
วัสดุสำนักงำน

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
21,400.00

11,500.00

11,500.00

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

โครงกำรจัดซือ
้ เครือ่ งปรับอำกำศ
ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนำด 18,000 บีทียู จำนวน 1

27,820.00

27,820.00

21/01/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

19,948.00

19,948.00

28/01/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

22,733.00

22,733.00

0105/64)
CNTR-0003/64-1

14/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง
ร้ำนพิรุณ

CNTR-0005/64-3

05/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

CNTR-0083/64

05/01/2564

ค่ำใช้สอย

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สมพร
บริกำร (แม่แตง)
บริษท
ั เนค โอเอ เซอร์วส
ิ
จำกัด
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สมพร
บริกำร (แม่แตง)
อูพ
่ ลกำรช่ำง

CNTR-0093/64

15/01/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนบริหำรทั่วไป

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
วัสดุกอ
่ สร้ำง

CNTR-0094/64

15/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

CNTR-0096/64

14/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

CNTR-0097/64

28/01/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

CNTR-0098/64

28/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

CNTR-0099/64

28/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
นำยเวชศักดิ ์ ยะบุญธง

CNTR-0101/64

28/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

CNTR-0107/64

29/01/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ

ค่ำใช้สอย

ชือ
่ เจ้ำหนี้

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

02/2564 (CNTR-0089/64)

05/01/2564

2/2564 (CNTR-0090/64)

งำน

รำยจ่ำย
ค่ำใช้สอย

06/01/2564

2/2564 (CNTR-0091/64)

06/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

22/2564 (CNTR-0095/64)

12/01/2564

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
25/2564 (CNTR-0102/64)
สปอร์ต กรุป
๊
บริษท
ั เอไอ ซัพพลำยแอนด์ 3/2564 (CNTR-0100/64)
เทรดดิง้ จำกัด

21/01/2564

งำนบริหำรทั่วไป

15/01/2564

7

จรรยพรกำรไฟฟ้ ำ

8

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
นำยวันชัย อำศนะ

3
4

5
6

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บริษท
ั เนค โอเอ เซอร์วส
ิ
จำกัด
บริษท
ั เนค โอเอ เซอร์วส
ิ
จำกัด
บริษท
ั เนค โอเอ เซอร์วส
ิ
จำกัด
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊

เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรงำนคลัง

2

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือน มกรำคม 2564

640114189304 (CNTR0103/64)(CNTR640114250561

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : มกรำคม , ประเภทค้นหำ : ประเภทรำยจ่ำย , โดย : ทุกประเภท

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

ประเภทรำยจ่ำย

โครงกำร/รำยกำร

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรจัดกำร
ศูนย์กช
ู้ ีพกูภ
้ ัยตำบลแม่แตง

จัดซือ
้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ
หนั
อสพิดุมเพ์
ทยนิงวและหล่
ส์ เฉพำะวั
จัดซืงอ
้สืวั
ชื้อไเพลิ
อลืน
่ น

ตัง้ แต่วน
ั ที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ ถึง
ค่ำใช้จำ่ ยโครงกำรป้ องกันและลด
อุบ ัติเหตุทำงถนน
จัดซือ
้ วัสดุกอ
่ สร้ำง จำนวน 4
รำยกำร (ตำมรำยละเอียดแนบ)
วัสดุกอ
่ สร้ำง
จัดซือ
้ วัสดุอป
ุ กรณ์ สำหรับทำอ่ำง
ล้ำงมือ จำนวน 14 รำยกำร (ตำม
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จัดซือ
้ แบตเตอรีร่ ถยนต์ จำนวน 1
ลูก (ตำมรำยละเอียดแนบ)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซือ
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก
Canon LBP3000(308) จำนวน
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงบริกำรซ่อมแซมเครือ่ งพ่นน้ำ
และเครือ่ งพ่นลม ของศูนย์ป้องกัน
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงบริกำรซ่อมแซมรถน้ำ
อเนกประสงค์
(รำถดั
บเพลิง)
วัสดุกอ
่ สร้ำง
จั
ดซือ
้ วัสดุกอ
่ สร้
ำง (ตำม
รำยละเอียดแนบ)
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
บริกำร

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ

3,630.00

3,630.00

80,000.00

80,000.00

3,360.00

3,360.00

1,360.00

1,360.00

1,324.00

1,324.00

2,800.00

2,800.00

2,140.00

2,140.00

1,568.90

1,568.90

1,500.00

1,500.00

625.00

625.00

3,600.00

3,600.00

รวม

255,867.90

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ลำดับ

ชือ
่ เจ้ำหนี้

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือน กุมภำพันธ์ 2564
เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งำน

รำยจ่ำย

ประเภทรำยจ่ำย

1

นำยกิตติศกั ดิ ์ ปองพรศักดิ ์

11/2564 (CNTR-0113/64)

08/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

2

นำยวิษณุ พงษ์ อินต๊ะบุญมำ

12/2564 (CNTR-0114/64)

08/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

3

CNTR-0005/64-4

04/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

CNTR-0104/64

05/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้ำง

CNTR-0106/64

04/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

6

บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง
ร้ำนอวดดี

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

CNTR-0108/64

04/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

7

ร้ำนอวดดี

CNTR-0109/64

17/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิ
ริ ำชกำรที
วั
สดุบสตั ำนั
กงำน ไ่ ม่เข้ำ

8

CNTR-0110/64

17/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

9

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
อ.เอกสำร

CNTR-0111/64

17/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

10

ร้ำนพิรุณ

CNTR-0115/64

17/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

11

M.K.GROUP

CNTR-0116/64

19/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

M.K.GROUP

CNTR-0116/64-1

22/02/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

4
5

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เบข้กำร
ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกั
ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เบข้กำร
ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกั
ปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
ำชกำรที
ไ
่
ม่
เ
ข้
ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : กุมภำพันธ์ , ประเภทค้นหำ : ประเภทรำยจ่ำย , โดย : ทุกประเภท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

21,000.00

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
21,000.00

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

21,000.00

21,000.00

จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
ตัง้ แต่วน
ั ที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ ถึง
จัดซือ
้ วัสดุกอ
่ สร้ำง จำนวน 2
รำยกำร (ตำมรำยละเอียดแนบ)
จัดซือ
้ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ก.พ. 2564 ถึง 31
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

40,615.00

40,615.00

425.00

425.00

80,000.00

80,000.00

360.00

360.00

โครงกำร/รำยกำร

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ

จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 2 อัน (ตำม
รำยละเอี
ยดแนบ) อกตัง้ ทั่วไป
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลื

330.00

330.00

1,035.00

1,035.00

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

2,349.00

2,349.00

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

485.00

485.00

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

4,950.00

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

4,950.00

4,950.00

รวม

172,549.00

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือน มีนำคม 2564
เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

05/2564 (CNTR-0126/64)

12/03/2564

2

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
M.K.GROUP

26/2564 (CNTR-0119/64)

3

ร้ำนอวดดี

27/2564 (CNTR-0120/64)

4

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
บริษท
ั เอบล๊อคกลำสโค้ตติง้
(ไทยแลนด์)
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน
กรมกำรปกครอง

8

นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

9

24/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

11

นำยวันชัย อำศนะ

CNTR-0003/64-2

03/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
วัสดุสำนักงำน

12

บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง
ร้ำนดวงดีคำ้ ไม้
นำยเวชศักดิ ์ ยะบุญธง

CNTR-0106/64-1

05/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

CNTR-0117/64

03/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้ำง

CNTR-0118/64

01/03/2564

ค่ำใช้สอย

ร้ำนอวด-ดี โดย นำยภำ
นุวฒ
ั น์ ดวงพิชยั
ร้ำนอวดดี

CNTR-0122/64

05/03/2564

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
วัสดุสำนักงำน

CNTR-0123/64

15/03/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สมพร
บริกำร (แม่แตง)
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สมพร
บริกำร (แม่แตง)
นำงบัวผัด เขียวจินะ

CNTR-0124/64

15/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

CNTR-0125/64

15/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

CNTR-0127/64

19/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

CNTR-0133/64

19/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

21

บริษท
ั เอบล๊อคกลำสโค้ตติง้
(ไทยแลนด์)
ร้ำนอวดดี

CNTR-0134/64

19/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

22

ร้ำนอวดดี

CNTR-0135/64

19/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

23

นำยเวชศักดิ ์ ยะบุญธง

CNTR-0149/64

31/03/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ

ค่ำใช้สอย

ลำดับ
1

5
6
7

10

13
14
15
16
17
18
19
20

ชือ
่ เจ้ำหนี้

งำน

รำยจ่ำย

ประเภทรำยจ่ำย

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

02/03/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

02/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เบข้กำร
ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกั

31/2564 (CNTR-0121/64)

02/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

ปฏิ
ริ ำชกำรที
ไ่ ม่เข้
วั
สดุบงตั ำนบ้
ำนงำนครั
วำ

32/2564 (CNTR-0129/64)

15/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

33/2564 (CNTR-0132/64)

15/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

34/2564 (CNTR-0131/64)

15/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

34/2564 (CNTR-0137/64)

24/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
35/2564 (CNTR-0130/64)
สปอร์ต กรุป
๊
โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน 37/2564 (CNTR-0136/64)
กรมกำรปกครอง

15/03/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เบข้กำร
ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกั

ค่ำวัสดุ
ค่ำใช้สอย

12,918.00

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
12,918.00

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

44,800.00

44,800.00

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

5,815.00

5,815.00

7,710.00

7,710.00

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

59,374.30

59,374.30

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

11,166.00

11,166.00

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

8,264.50

8,264.50

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

15,000.00

15,000.00

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

10,705.00

10,705.00

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

10,260.00

10,260.00

จัดซือ
้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ
หนั
อสพิดุมเพ์
ทยนิงวและหล่
ส์ เฉพำะวั
จัดซืงอ
้สืวั
ชื้อไเพลิ
อลืน
่ น

3,630.00

3,630.00

80,000.00

80,000.00

2,772.00

2,772.00

3,600.00

3,600.00

1,210.00

1,210.00

720.00

720.00

941.60

941.60

214.00

214.00

โครงกำร/รำยกำร

ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ก.พ. 2564 ถึง 31
จัดซือ
้ วัสดุกอ
่ สร้ำง จำนวน 2
รำยกำร
(ตำมรำยละเอี
ค่
ำจ้ำงเหมำบริ
กำร ยดแนบ)
จ้ำงเหมำทำตรำยำง จำนวน 6 อัน
(รำยละเอียดแนบท้ำยนี)้
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิ
ตั ริ งำชกำรที
ไ่ ม่เอข้มแซม
ำ
ค่
ำบบำรุ
รักษำและซ่
จ้ำงบริกำรซ่อมแซม
รถจักรยำนยนต์ของเทศบำลตำบล
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงบริกำรซ่อมแซมเครือ่ งพ่นลม
ของศูนย์ป้องกันไฟป่ ำฯ เทศบำล
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
บริ
กำร
รำยจ่
ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

800.00

800.00

2,129.30

2,129.30

ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เบข้กำร
ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกั

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

240.00

240.00

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

2,070.00

2,070.00

ปฏิ
บตั ำรยเพื
ิ ำชกำรที
ไ่ ม่
ข้ำง่
รำยจ่
อ
่ ให้ได้
มเำซึ
บริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

3,600.00

3,600.00

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือน มีนำคม 2564
รวม

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : มีนำคม , ประเภทค้นหำ : ประเภทรำยจ่ำย , โดย : ทุกประเภท

287,939.70

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ลำดับ

ชือ
่ เจ้ำหนี้

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือน เมษำยน 2564
เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งำน

รำยจ่ำย

1

นำยกิตติศกั ดิ ์ ปองพรศักดิ ์

13/2564 (CNTR-0153/64)

02/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

2

นำยวิษณุ พงษ์ อินต๊ะบุญมำ

14/2564 (CNTR-0164/64)

30/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

3

นำยสงกรำนต์ ธิมำ

15/2564 (CNTR-0165/64)

30/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

4

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด คุณยศยิง่
ก่อสร้ำง
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊

4/2564 (CNTR-0158/64)

22/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

43/2564 (CNTR-0157/64)

20/04/2564

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

ประเภทรำยจ่ำย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริ
กำรบปรุงทีด
ค่
ำปรั
่ น
ิ และ

6

อูพ
่ ลกำรช่ำง

44/2564 (CNTR-0154/64)

02/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

สิง่ ก่อสร้ำง
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

7

นำยวันชัย อำศนะ

CNTR-0003/64-3

01/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

8

CNTR-0106/64-2

08/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

9

บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง
ร้ำนอวดดี

CNTR-0138/64

01/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

10

จรรยพรกำรไฟฟ้ ำ

CNTR-0139/64

01/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิ
ริ ำชกำรที
ไ่ ม่
วั
สดุบไตั ฟฟ้
ำและวิท
ยุเข้ำ

11

นำยคำปัน บุญเรือง

CNTR-0140/64

01/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

12

นำยชัยวุฒิ หม่อนมำ

CNTR-0141/64

01/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

5

13

นำยสมเดช ชมถิน
่

CNTR-0142/64

01/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

14

นำยชำติชำย รักใจ

CNTR-0143/64

01/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

15

นำยวันเฉลิม ทองเทพ

CNTR-0145/64

01/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

16

นำยจรัส คำเหลือง

CNTR-0146/64

01/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

17

นำงบุษบำ กันทะ

CNTR-0147/64

01/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

18

น้ำดืม
่ พัชรี

CNTR-0148/64

01/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

19

นำงศิรภ
ิ รณ์ สวัสดี

CNTR-0150/64

01/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

20

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัดเชียงใหม่
กำรดับเพลิง
โรงพิมพ์อำสำรักษำดินแดน
กรมกำรปกครอง

CNTR-0151/64

09/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

CNTR-0152/64

09/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

22

ร้ำนอวดดี

CNTR-0155/64

09/04/2564

ค่ำใช้สอย

23

ร้ำนพิรุณ

CNTR-0156/64

23/04/2564

ร้ำนพิรุณ

CNTR-0156/64-1

26/04/2564

งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย
งำนป้ องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย

21

ค่ำใช้สอย
ค่ำใช้สอย

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

42,000.00

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
42,000.00

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

16,700.00

16,700.00

โครงกำร/รำยกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
โครงกำรปรับปรุงอำคำรสำนักงำน
เทศบำลตำบลแม่แตง (หลังเก่ำ)
โครงกำรป้ องกันและเฝ้ ำระวังกำร
แพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่ ำ-2019 (COVID-19)และ

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ

21,000.00

21,000.00

279,500.00

279,500.00

29,860.00

29,860.00

6,650.00

6,650.00

จัดซือ
้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ
หนั
อสพิดุมเพ์
ทยนิงวและหล่
ส์ เฉพำะวั
จั
ดซืงอ
้สืวั
ชื้อไเพลิ
อลืน
่ น

3,630.00

3,630.00

80,000.00

80,000.00

ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ก.พ. 2564 ถึง 31
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

120.00

120.00

จัดซือ
้ วัสดุไฟฟ้ ำ จำนวน 3
รำยกำร
(ตำมรำยละเอี
ค่
ำใช้จำ่ ยในกำรเลื
อกตัยง้ ดแนบ)
ทั่วไป

805.00

805.00

500.00

500.00

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

500.00

500.00

ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เบข้กำร
ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกั
ปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
ำชกำรที
ไ
่
ม่
เ
ข้
ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

500.00

500.00

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

500.00

500.00

ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เบข้กำร
ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกั
ปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
ำชกำรที
ไ
่
ม่
เ
ข้
ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

500.00

500.00

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

500.00

500.00

ปฏิ
บตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เบข้กำร
ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกั
ปฏิ
บ
ต
ั
ร
ิ
ำชกำรที
ไ
่
ม่
เ
ข้
ำ
วัสดุสำนักงำน

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

500.00

500.00

จัดซือ
้ น้ำดืม
่ จำนวน 50 แพ็ค
(ตำมรำยละเอี
ยดแนบ)
ค่
ำใช้จำ่ ยในกำรเลื
อกตัง้ ทั่วไป

1,500.00

1,500.00

500.00

500.00

จัดซือ
้ วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
จำนวน 1 รำยกำร (ตำม
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเลือกตัง้ ทั่วไป

3,800.00

3,800.00

312.80

312.80

360.00

360.00

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ำรยเกี
ิ ำชกำรที
ม่เบข้กำร
ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกั

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิ
ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ ง
วั
สดุบยตั ำนพำหนะและขนส่
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ

ค่ำใช้จำ่ ยโครงกำรป้ องกันและลด
อุบ ัติเหตุทำงถนน
ค่ำใช้จำ่ ยโครงกำรป้ องกันและลด
อุบ ัติเหตุทำงถนน
ค่ำใช้จำ่ ยโครงกำรป้ องกันและลด
อุบ ัติเหตุทำงถนน

4,110.00
3,890.00

3,890.00

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือน เมษำยน 2564

24

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊

CNTR-0159/64

28/04/2564

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

25

CNTR-0160/64

28/04/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

26

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สมพร
บริกำร (แม่แตง)
ร้ำนกนกพล กำรไฟฟ้ ำ

CNTR-0161/64

28/04/2564

ค่ำวัสดุ

27

จรรยพรกำรไฟฟ้ ำ

CNTR-0162/64

30/04/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : เมษำยน , ประเภทค้นหำ : ประเภทรำยจ่ำย , โดย : ทุกประเภท

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรจัดกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ศูนย์กช
ู้ ีพกูภ
้ ัยตำบลแม่แตง
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม ซ่อมแซมเครือ่ งพ่น จำนวน 1
เครือ่ ง (ตำมรำยละเอียดแนบ)
วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ
จัดซือ
้ วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ จำนวน
14 รำยกำร (รำยละเอียดตำมแนบ
วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ
จัดซือ
้ วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ จำนวน
2 รำยกำร (ตำมรำยละเอียดแนบ)

3,052.00

3,052.00

374.50

374.50

4,980.00

4,980.00

704.00

704.00

รวม

503,238.30

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือนพฤษภำคม 2564
เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
บ้ำนอำจำรย์

07/2564 (CNTR-0177/64)

13/05/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ

2

ร้ำนแม่แตงอำหำรสัตว์

48/2564 (CNTR-0178/64)

13/05/2564

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

3

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊

55/2564 (CNTR-0184/64)

24/05/2564

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

4

56/2564 (CNTR-0188/64)

27/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

5

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
นำย เนติรฐั ศักดิส์ อ

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

นำยวันชัย อำศนะ

640318002049 (CNTR0166/64)
CNTR-0003/64-4

03/05/2564

6

03/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

7

CNTR-0106/64-3

05/05/2564

8

บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง
นำยเวชศักดิ ์ ยะบุญธง

CNTR-0149/64-1

03/05/2564

9

อูพ
่ ลกำรช่ำง

CNTR-0163/64

10

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สมพร
บริกำร (แม่แตง)
นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

CNTR-0168/64
CNTR-0169/64

12/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

CNTR-0170/64

12/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

13

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
นำยสุชำติ สวยดอก

CNTR-0171/64

12/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

14

นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

CNTR-0172/64

14/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

15

บริษท
ั มิตซูเชียงใหม่ จำกัด

CNTR-0173/64

14/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

3 รำยกำร (ตำมรำยละเอียดแนบ)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม ตรวจเช็ค ซ่อมแซมและล้ำง
อ่ งปรับอำกำศ (ตำม
รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง เครื
จ้ำงประกอบอำหำรว่
ำงและ
และพิ
ธ
ก
ี
ำร
เครื
อ่ งดืกม
่ ำรตรวจเช็
(ตำมรำยละเอี
ยดแนบ)
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงบริ
ครถยนต์

16

ร้ำนอวดดี

CNTR-0174/64

14/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

17

ร้ำนอวดดี

CNTR-0175/64

14/05/2564

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

ลำดับ

ชือ
่ เจ้ำหนี้

1

11
12

18
19
20
21

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สมพร
บริกำร (แม่แตง)
บริษท
ั เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
จ.กำรเกษตร

งำน

รำยจ่ำย
ค่ำวัสดุ

ประเภทรำยจ่ำย

โครงกำร/รำยกำร

วัสดุคอมพิวเตอร์

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
วัสดุสำนักงำน

โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนขั บ้ำและควบคุมประชำกรโดย
กำรทำหมันผ่ำตัดสุนขั และแมว
โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ
ภำยในตำบล

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริ
กสำรำนักงำน
วัสดุ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

ค่ำวัสดุ

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ค่ำใช้สอย

03/05/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป

12/05/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

จัดซือ
้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ
หนั
อสพิดุมเพ์
ทยนิงวและหล่
ส์ เฉพำะวั
จั
ดซืงอ
้สืวั
ชื้อไเพลิ
อลืน
่ น

ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ก.พ. 2564 ถึง 31
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
บริกำร
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงบริกำรซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ
ของเทศบำลต
ำบลแม่
แตง 5
(ตำม
วัสดุกำรเกษตร
จั
ดซือ
้ วัสดุเกษตร
จำนวน
รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง
และพิ
ธีกำร
วัสดุงำนบ้
ำนงำนครัว

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
วัสดุกำรเกษตร

CNTR-0176/64

14/05/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

CNTR-0179/64

13/05/2564

งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

CNTR-0180/64

24/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

CNTR-0181/64

24/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

รำยกำร (ตำมรำยละเอียดแนบ)
จ้ำงประกอบอำหำรว่ำงและ
เครื
่ ดุจงำนบ้
ำนวน
1 มือ
้ 20
จัดซือ่ อ
้ งดื
วัสม
ำนงำนครั
ว จคน
ำนวน

ส่วนกลำงของเทศบำลตำบลแม่แตง
จ้ำงเหมำทำตรำยำง (ตำม
รำยละเอี
ยดแนบ)ป้องกันโรคพิษ
โครงกำรรณรงค์
สุนขั บ้ำและควบคุมประชำกรโดย
กำรทำหมันผ่ำตัดสุนขั และแมว
จัดซือ
้ วัสดุเกษตร (ตำม
รำยละเอียดแนบ)
จัดซือ
้ อำหำรเสริม (นม) นมยูเอชที
รสจืด ชนิดกล่อง ขนำดบรรจุ
จัดซือ
้ วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ (ตำม
รำยละเอียดแนบ)
จัดซือ
้ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ตำม
รำยละเอียดแนบ)

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
9,990.00

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื9,990.00
อ

33,275.00

33,275.00

9,000.00

9,000.00

12,250.00

12,250.00

15,000.00

15,000.00

3,630.00

3,630.00

80,000.00

80,000.00

2,100.00

2,100.00

4,000.00

4,000.00

2,717.80

2,717.80

500.00

500.00

1,556.00

1,556.00

1,100.00

1,100.00

500.00

500.00

2,277.17

2,277.17

480.00

480.00

240.00

240.00

2,175.80

2,175.80

2,346.00

2,346.00

1,475.00

1,475.00

630.00

630.00

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือนพฤษภำคม 2564

22

ร้ำนพิรุณ

CNTR-0182/64

24/05/2564

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

23

CNTR-0183/64

24/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

CNTR-0185/64

25/05/2564

งำนกีฬำและนันทนำกำร

ค่ำวัสดุ

วัสดุกีฬำ

CNTR-0186/64

27/05/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้ำง

26

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
ยุพำสังฆภัณฑ์

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
วัสดุกอ
่ สร้ำง

CNTR-0187/64

28/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

27

นำงภัคจิรำ สุขคำ

CNTR-0189/64

28/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

28

บริษท
ั มิตซูเชียงใหม่ จำกัด

CNTR-0190/64

28/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

29

ร้ำนศรีเจริญ

CNTR-0191/64

28/05/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริ
กำรุ
ำรงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
ค่ำบ
รถยนต์สว่ นกลำง หมำยเลข
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จัดซือ
้ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ตำม
รำยละเอียดแนบ)

24
25

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : พฤษภำคม , ประเภทค้นหำ : ประเภทรำยจ่ำย , โดย : ทุกประเภท

โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนขั บ้ำและควบคุมประชำกรโดย
กำรทำหมันผ่ำตัดสุนขั และแมว
จัดซือ
้ วัสดุกอ
่ สร้ำง (ตำม
รำยละเอียดแนบ)
จัดซือ
้ วัสดุอป
ุ กรณ์ กีฬำ จำนวน 6
รำยกำร (รำยละเอียดตำมแนบท้ำย)
จัดซือ
้ วัสดุ เพือ
่ ซ่อมแซมหลังคำ
สถำนีสบ
ู น้ำ จำนวน 1 รำยกำร
จัดซือ
้ วัสดุสำหรับโต๊ะหมูบ
่ ช
ู ำ
(ตำมรำยละเอี
ค่ำจ้ำงเหมำบริยกดแนบ)
ำร

500.00

500.00

1,506.00

1,506.00

4,995.00

4,995.00

630.00

630.00

2,874.00

2,874.00

3,400.00

3,400.00

909.50

909.50

1,445.00

1,445.00

รวม

201,502.27

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือนมิถุนำยน 2564

1

บริษท
ั เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด

03/2564 (CNTR-0207/64)

09/06/2564

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ

ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

เงินอุดหนุนทั่วไปทีม
่ ต
ิ อ
้ งจัดทำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี

64,680.00

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
64,680.00

2

บริษท
ั เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
นมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
นมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด เชียงใหม่
ชุนศิลป์

04/2564 (CNTR-0208/64)

09/06/2564

งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

เงินอุดหนุนทั่วไปทีม
่ ต
ิ อ
้ งจัดทำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี

5,040.00

5,040.00

05/2564 (CNTR-0210/64)

10/06/2564

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ

ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

40,054.04

40,054.04

11/2564 (CNTR-0223/64)

30/06/2564

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ

ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

21,213.92

21,213.92

57/2564 (CNTR-0199/64)

04/06/2564

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

9,683.50

9,683.50

30,000.00

30,000.00

49,569.20

49,569.20

5,812.00

5,812.00

10,500.00

10,500.00

ลำดับ

3

4

5

ชือ
่ เจ้ำหนี้

เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งำน

รำยจ่ำย

ประเภทรำยจ่ำย

โครงกำร/รำยกำร

6

นำย เนติรฐั ศักดิส์ อ

6/2564 (CNTR-0195/64)

02/06/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

7

60/2564 (CNTR-0206/64)

09/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

64/2564 (CNTR-0214/64)

17/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้ำง

9

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด คุณยศยิง่
ก่อสร้ำง
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
นำยนำวี ขยันยิง่

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรจัดกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ศูนย์กช
ู้ ีพกูภ
้ ยั ตำบลแม่แตง
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
บริ
กำรุ
ำรงรักษำและซ่อมแซม
ค่ำบ

65/2564 (CNTR-0221/64)

29/06/2564

ค่ำใช้สอย

10

นำยวันชัย อำศนะ

CNTR-0003/64-5

04/06/2564

งำนสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
วัสดุสำนักงำน

11

บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง
ร้ำนอวด-ดี โดย นำยภำ
นุวฒ
ั น์ ดวงพิชยั
ร้ำนอวดดี

CNTR-0106/64-4

02/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

CNTR-0192/64

01/06/2564

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

CNTR-0193/64

01/06/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

CNTR-0194/64

02/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

15

บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง
นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

CNTR-0196/64

04/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

16

ร้ำนภำวิณีดอกไม้สด

CNTR-0197/64

04/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง
และพิ
ธีกกำรงำน
วัสดุสำนั

17

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
ร้ำนอวดดี

CNTR-0198/64

04/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้ำง

CNTR-0200/64

08/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ

8

12
13

14

18

โครงกำรขุดลอกและกำจัดวัชพืช
ในแหล่งน้ำสำธำรณะ
จัดซือ
้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ
หนั
อสพิดุมเพ์
ทยนิงวและหล่
ส์ เฉพำะวั
จัดซืงอ
้สืวั
ชื้อไเพลิ
อลืน
่ น
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 ก.พ. 2564 ถึง 31
จ้ำงเหมำทำตรำยำง จำนวน 2 อัน
(รำยละเอียดแนบท้ำยนี้)
จ้ำงทำตรำยำง

จัดซือ
้ วัสดุเชือ
่ เพลิงและหล่อลืน
่
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มิ.ย. 2564 - 30
จ้ำงประกอบอำหำรกลำงวัน
อำหำรว่
อ่ งดื
ม
่ บ
(ตำม
จัดซือ
้ วัสำดุงและเครื
สำหรับโต๊
ะหมู
่ ช
ู ำ
(ตำมรำยละเอี
ยดแนบ)
จักซือ
้ วัสดุกอ
่ สร้
ำง (ตำม
รำยละเอียดแนบ)
โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทด
ิ ำ พัชรสุธำ

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ

3,630.00

3,630.00

45,820.00

45,820.00

360.00

360.00

480.00

480.00

80,000.00

80,000.00

2,880.00

2,880.00

2,100.00

2,100.00

1,575.00

1,575.00

720.00

720.00

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือนมิถุนำยน 2564

19

ร้ำนกนกพล กำรไฟฟ้ ำ

CNTR-0201/64

08/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

20

จ.กำรเกษตร

CNTR-0202/64

08/06/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุกำรเกษตร

21

นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

CNTR-0203/64

10/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

22

บริษท
ั ชัยรัชกำร (กรุงเทพ)
จำกัด
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊

CNTR-0204/64

10/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

CNTR-0205/64

10/06/2564

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

24

ร้ำนน้องพิมพ์คอมพิวเตอร์

CNTR-0209/64

15/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

25

CNTR-0211/64

10/06/2564

งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ ค่ำวัสดุ

26

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
นมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
จรรยพรกำรไฟฟ้ ำ

CNTR-0213/64

17/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

27

ร้ำนอวดดี

CNTR-0215/64

23/06/2564

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

23

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

รำยละเอียดแนบ)
รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง จ้ำงประกอบอำหำรว่ำงและ
และพิ
อ่ งดื
่ น(ตำมรำยละเอี
ยดแนบ)
ค่
ำบำรุธงีกรัำร
กษำและซ่อมแซม จ้เครื
ำงด
ำเนิม
กำรตรวจเช็คและ
ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ภำยในตำบล
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ตำม
รำยละเอียดแนบ)
ค่ำอำหำรเสริม (นม)
จัดซือ
้ อำหำรเสริม (นม) นม ยู เอช
ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนำดบรรจุ
200 มิลลิลต
ิ ร สำหรับเด็กนักเรียน
วัสดุกอ
่ สร้ำง
จัดซือ
้ วัสดุกอ
่ สร้ำง (ตำม
รำยละเอี
ยดแนบ)
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำรป้
องกันและเฝ้ ำระวังกำร

CNTR-0216/64

24/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

29

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
ร้ำนแม่แตงเครือ่ งครัว

CNTR-0217/64

29/06/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

30

ร้ำนอวดดี

CNTR-0218/64

29/06/2564

งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน

ค่ำใช้สอย

ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติำรยเกี
ำชกำรที
ม่เบข้กำร
ำ
รำยจ่
ย่ วเนื่อไ่ งกั

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ ค่ำใช้สอย
กำรศึกษำ
งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ ค่ำวัสดุ

ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
ค่ำอำหำรเสริม (นม)

28

31

นำยเวชศักดิ ์ ยะบุญธง

CNTR-0222/64

30/06/2564

32

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
นมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.)

CNTR-0224/64

30/06/2564

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : มิถุนำยน , ประเภทค้นหำ : ประเภทรำยจ่ำย , โดย : ทุกประเภท

จัดซือ
้ วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ (ตำม
รำยละเอี
จัดซือ
้ วัสยดุดแนบ)
เกษตร (ตำม

3,290.00

3,290.00

4,000.00

4,000.00

500.00

500.00

3,902.29

3,902.29

800.00

800.00

790.00

790.00

3,049.80

3,049.80

3,170.00

3,170.00

360.00

360.00

3,780.00

3,780.00

1,592.00

1,592.00

360.00

360.00

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

3,600.00

3,600.00

จัดซือ
้ อำหำรเสริม (นม) นม พำส
เจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนำด
บรรจุ 200 มิลลิลต
ิ ร สำหรับเด็ก

3,948.00

3,948.00

รวม

407,259.75

แพร่ระบำดโรคไข้เลือดออกและ
โรคติดต่ออืน
่ ๆ
โครงกำรรับเสด็จพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห
่ วั และพระบรมวงศำนุ
โครงกำรรับเสด็จพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยูห
่ วั และพระบรมวงศำนุ
โครงกำรรณรงค์
เฝ้ ำระวังป้ องกัน
ปัญหำยำเสพติด

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือนกรกฎำคม 2564

28,000.00

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
28,000.00

11,900.00

11,900.00

5,600.00

5,600.00

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

37,817.52

37,817.52

ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

66,344.88

66,344.88

30/07/2564

งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

5,090.82

5,090.82

06/07/2564

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำครุภ ัณฑ์
งำนสำธำรณสุขอืน
่

ครุภณ
ั ฑ์กำรเกษตร

104,860.00

104,860.00

67/2564 (CNTR-0237/64)

13/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

71/2564 (CNTR-0236/64)

12/07/2564

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

73/2564 (CNTR-0243/64)

19/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

11

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
ร้ำนอำภำเครือ่ งนอน

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
วัสดุสำนักงำน

75/2564 (CNTR-0244/64)

23/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

7,400.00

7,400.00

12

ร้ำนแม่แตงเครือ่ งครัว

76/2564 (CNTR-0245/64)

23/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

15,464.00

15,464.00

13

บริษท
ั ศิรน
ิ ำถ สมำร์ทโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

8/2564 (CNTR-0241/64)

16/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

โครงกำรจัดซือ
้ เก้ำอีผ
้ บ
ู้ ริหำร
จำนวน 2 ตัว

9,000.00

9,000.00

14

บริษท
ั ศิรน
ิ ำถ สมำร์ทโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

9/2564 (CNTR-0239/64)

16/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

โครงกำรจัดซือ
้ โต๊ะทำงำน จำนวน
1 ตัว

8,990.00

8,990.00

15

บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง

CNTR-0194/64-1

08/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

จัดซือ
้ วัสดุเชือ
่ เพลิงและหล่อลืน
่
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มิ.ย. 2564 - 30

80,000.00

80,000.00

ลำดับ

ชือ
่ เจ้ำหนี้

เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งำน

รำยจ่ำย

ประเภทรำยจ่ำย

1

นำยไกรสร กันทำ

1/2564 (CNTR-0225/64)

01/07/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร

2

บริษท
ั ไอ.ที.โกลโบล จำกัด

1/2564 (CNTR-0230/64)

02/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำสำธำรณู ปโภค

3

บริษท
ั ศิรน
ิ ำถ สมำร์ทโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

10/2564 (CNTR-0240/64)

16/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภ ัณฑ์

ค่ำบริกำรสือ่ สำรและ
โทรคมนำคม
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

4

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
13/2564 (CNTR-0234/64)
นมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
15/2564 (CNTR-0250/64)
นมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
16/2564 (CNTR-0251/64)
นมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
บริษท
ั เอไอ ซัพพลำยแอนด์ 6/2564 (CNTR-0232/64)
เทรดดิง้ จำกัด

12/07/2564

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ

ค่ำวัสดุ

30/07/2564

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ

8

อูพ
่ ลกำรช่ำง

9

บริษท
ั เอบล๊อคกลำสโค้ตติง้
(ไทยแลนด์)

10

5

6

7

ค่ำใช้สอย

โครงกำร/รำยกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

โครงกำรจัดซือ
้ เก้ำอีส
้ ำนักงำน
จำนวน 4 ตัว

โครงกำรจัดซือ
้ เครือ่ งพ่นหมอก
ควัน จำนวน 2 เครือ่ ง

โครงกำรป้ องกันและเฝ้ ำระวังกำร
แพร่ระบำดโรคไข้เลือดออกและ
โรคติดต่ออืน
่ ๆ

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ

7,100.00

7,100.00

39,400.00

39,400.00

21,284.00

21,284.00

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
16

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือนกรกฎำคม 2564

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
นำยนำวี ขยันยิง่

CNTR-0219/64

07/07/2564

งบกลำง

งบกลำง

เงินสำรองจ่ำย

CNTR-0220/64

07/07/2564

งบกลำง

งบกลำง

เงินสำรองจ่ำย

CNTR-0224/64-1

14/07/2564

งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ ค่ำวัสดุ

19

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
นมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
นำยอุดมศักดิ ์ รักขุมแก้ว

CNTR-0226/64

06/07/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

20

นำยบุญมำนัส กำบแฝง

CNTR-0227/64

02/07/2564

ค่ำใช้สอย

21

ร้ำนแม่แตงเครือ่ งครัว

CNTR-0228/64

07/07/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป

22

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
บริษท
ั เนค โอเอ เซอร์วส
ิ
จำกัด
นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

CNTR-0229/64

07/07/2564

งบกลำง

งบกลำง

CNTR-0231/64

06/07/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

CNTR-0233/64

07/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
นมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

CNTR-0235/64

12/07/2564

งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ ค่ำวัสดุ

CNTR-0238/64

19/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

CNTR-0242/64

23/07/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

28

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สมพร
บริกำร (แม่แตง)
ร้ำนอวดดี

CNTR-0246/64

29/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

29

ร้ำนอวดดี

CNTR-0247/64

29/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

30

ร้ำนดวงดีคำ้ ไม้

CNTR-0248/64

29/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

31

นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์
นำยเวชศักดิ ์ ยะบุญธง

CNTR-0249/64

30/07/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

CNTR-0252/64

30/07/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ

ค่ำใช้สอย

17
18

23
24
25

26
27

32

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : กรกฎำคม , ประเภทค้นหำ : ประเภทรำยจ่ำย , โดย : ทุกประเภท

ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

จัดซือ
้ วัสดุกอ
่ สร้ำง (จำม
รำยละเอียดแนบ)
จ้ำงเหมำขุดลอกท่อระบำยน้ำ
(ตำมรำยละเอี
ยดแนบ)
จั
ดซือ
้ อำหำรเสริ
ม (นม) นม พำส

เจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนำด
บรรจุ 200 มิลลิลต
ิ ร สำหรับเด็ก
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำตรวจเช็คและซ่อม
เครือ่ งปรับอำกำศ จำนวน 3 เครือ่ ง
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำซ่อมแซมประตู อำคำร
สำนักงำน (กองกำรศึกษำ)
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
จัดซือ
้ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ตำม
รำยละเอี
เงินสำรองจ่ำย
จัดซือ
้ วัสยดุดแนบ)
กอ
่ สร้ำง (ตำม
รำยละเอียดแนบ)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซือ
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก fuji
xerox จำนวน 2 กล่อง
รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง จ้ำงประกอบอำหำรว่ำงและ
และพิ
ธีกำร ม (นม)
เครื
ม
่ (ตำมรำยละเอี
ดแนบ)
ค่
ำอำหำรเสริ
จั
ดซือ่ อ
้ งดื
อำหำรเสริ
ม (นม) ยนม
ยู เอช

3,000.00

3,000.00

3,500.00

3,500.00

1,579.20

1,579.20

3,300.00

3,300.00

3,000.00

3,000.00

2,488.00

2,488.00

4,800.00

4,800.00

2,000.00

2,000.00

250.00

250.00

2,909.04

2,909.04

รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง
และพิ
ธีกำร
วัสดุกำรเกษตร

ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนำดบรรจุ
200 มิลลิลต
ิ ร สำหรับเด็กนักเรียน
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรว่ำงและ
เครื
่ ดุจเกษตร
ำนวน (ตำม
1 มือ
้
จัดซือ่ อ
้ งดื
วัสม

750.00

750.00

2,343.30

2,343.30

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิ
รำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
วั
สดุบโัติฆษณำและเผยแพร่

รำยละเอียดแนบ)
โครงกำรวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำพระบำทสมเด็
จพระ
จ้ำงเหมำทำป้ ำยไวนิล จำนวน
8

720.00

720.00

1,920.00

1,920.00

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติำรยเกี
ำชกำรที
ไ่ ม่เข้ำบรอง
รำยจ่
ย่ วกับกำรรั

ป้ ำย (ตำมรำยละเอี
ยดแนบ)
โครงกำรวั
นเฉลิมพระ
จ้ชนมพรรษำพระบำทสมเด็
ำงประกอบอำหำรว่ำงและจพระ

708.00

708.00

425.00

425.00

และพิำธยเพื
ีกำรอ
รำยจ่
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร

เครื
ม
่ (ตำมรำยละเอี
ยดแนบ)
ค่
ำจ้อ่ ำงดื
งเหมำบริ
กำร

3,600.00

3,600.00

รวม

485,543.76

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือนสิงหำคม 2564
เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
บริษท
ั เอสพี ดีเวลลอป
เม้นท์ แอนด์ เทค ซัพพลำย
จำกัด
บริษท
ั เอสพี ดีเวลลอป
เม้นท์ แอนด์ เทค ซัพพลำย
จำกัด
นำยสงกรำนต์ ธิมำ

11/2564 (CNTR-0263/64)

09/08/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

12/2564 (CNTR-0270/64)

11/08/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

13/2564 (CNTR-0269/64)

11/08/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

16/2564 (CNTR-0276/64)

19/08/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

17/2564 (CNTR-0275/64)

18/08/2564

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริ
กงำร
วั
สดุ
ำนบ้ำนงำนครัว

18/2564 (CNTR-0282/64)

31/08/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ ค่ำวัสดุ
กำรศึกษำ
งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ ค่ำวัสดุ

2/2564 (CNTR-0256/64)

03/08/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

8

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
นมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
จรรยพรกำรไฟฟ้ ำ
นำยอดิศกั ดิ ์ ธิมำ

2/2564 (CNTR-0259/64)

04/08/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

9

นำยพรเทพ อ่อนสำลี

3/2564 (CNTR-0258/64)

04/08/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

10

6/2564 (CNTR-0283/64)

31/08/2564

งำนระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษำ

ค่ำวัสดุ

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

11

องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโค
นมแห่งประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
ร้ำนอนุสรำ ก่อสร้ำง

7/2564 (CNTR-0264/64)

09/08/2564

งบกลำง

งบกลำง

เงินสำรองจ่ำย

12

นำยอนุชำ คำฝำย

73/2564 (CNTR-0255/64)

02/08/2564

ค่ำใช้สอย

13

นำงสุพฒ
ั น์ คำผำย

76/2564 (CNTR-0272/64)

16/08/2564

งำนสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
งบกลำง

งบกลำง

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
เงินสำรองจ่ำย

14

เอ็มเค กรุป
๊

78/2564 (CNTR-0254/64)

02/08/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

15

นำงวันเพ็ญ สิทธิม ัย

78/2564 (CNTR-0280/64)

30/08/2564

งบกลำง

งบกลำง

เงินสำรองจ่ำย

16

จรรยพรกำรไฟฟ้ ำ

80/2564 (CNTR-0265/64)

09/08/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

17

นำยประเสริฐ ปัญญำ

86/2564 (CNTR-0274/64)

17/08/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุกำรเกษตร

18

บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง

CNTR-0194/64-2

04/08/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

ลำดับ

ชือ
่ เจ้ำหนี้

1
2

3

4
5
6

7

งำน

รำยจ่ำย

ประเภทรำยจ่ำย

13,257.00

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
13,257.00

โครงกำรจัดซือ
้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
All In One สำหรับงำน
ประมวลผล จำนวน 1 เครือ
่ ง
่ งดูดฝุ่ น
โครงกำรจัดซือ
้ เครือ
จำนวน 1 เครือ
่ ง

22,990.00

22,990.00

10,990.00

10,990.00

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

14,000.00

14,000.00

9,984.00

9,984.00

15,999.72

15,999.72

25,900.00

25,900.00

17,500.00

17,500.00

17,500.00

17,500.00

240,105.28

240,105.28

36,500.00

36,500.00

7,000.00

7,000.00

12,600.00

12,600.00

35,000.00

35,000.00

8,640.00

8,640.00

17,255.00

17,255.00

9,600.00

9,600.00

โครงกำร/รำยกำร

ค่ำอำหำรเสริม (นม)

โครงกำรขุดลอกและกำจัดวัชพืช
ในแหล่งน้ำสำธำรณะ

จัดซือ
้ วัสดุเชือ
่ เพลิงและหล่อลืน
่
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มิ.ย. 2564 - 30

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ

80,000.00

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือนสิงหำคม 2564

21

บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง
บริษท
ั โตโยต้ำนครพิงค์
เชียงใหม่ จำกัด
ร้ำนอวด-ดี โดย นำยภำ
นุวฒ
ั น์ ดวงพิชยั
นำยประเสริฐ ปัญญำ

22

ร้ำนอวดดี

CNTR-0261/64

10/08/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

23

อูพ
่ ลกำรช่ำง

CNTR-0262/64

10/08/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

24

ยุพำสังฆภัณฑ์

CNTR-0266/64

10/08/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิ
ัติรงำชกำรที
ไ่ ม่เอข้มแซม
ำ
ค่
ำบบำรุ
รักษำและซ่
จ้ำงซ่อมแซมรถบรรทุกติดเครน
ทะเบียน 82-9613
รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
โครงกำร
"วันแม่แห่(ตำม
งชำติ"

19
20

CNTR-0194/64-3

10/08/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

CNTR-0253/64

04/08/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

CNTR-0257/64

10/08/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

จัดซือ
้ วัสดุเชือ
่ เพลิงและหล่อลืน
่
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มิ.ย. 2564 - 30
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเช็ครถกูช
้ ีพ
กูภ
้ ยั ของเทศบำลตำบลแม่แตง
วัสดุสำนักงำน
จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 4 รำยกำร

CNTR-0260/64

04/08/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุกำรเกษตร

720.00

720.00

1,300.00

1,300.00

3,750.00

3,750.00

1,030.00

1,030.00

2,820.00

2,820.00

18,920.00

18,920.00

2,860.00

2,860.00

1,520.00

1,520.00

3,600.00

3,600.00

รวม

639,535.34

25

ร้ำนแม่มำลัยคลังเกษตร

CNTR-0267/64

10/08/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

ปฏิ
รำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
วัสดุบกัติำรเกษตร

26

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง

CNTR-0268/64

13/08/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้ำง

CNTR-0271/64

13/08/2564

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำใช้สอย
งำนสำธำรณสุขอืน
่

28

นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

CNTR-0273/64

25/08/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

29

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
นำยเวชศักดิ ์ ยะบุญธง

CNTR-0277/64

25/08/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

27

30

CNTR-0281/64

31/08/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : สิงหำคม , ประเภทค้นหำ : ประเภทรำยจ่ำย , โดย : ทุกประเภท

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วเนื่องกับกำร
ปฏิบ ัติรำชกำรทีไ่ ม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง
และพิ
ีกำรำง
วั
สดุกอ
่ ธสร้
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร

จัดซือ
้ ดินดำปลูก (ตำมรำยละเอียด
แนบ)
โครงกำร "วันแม่แห่งชำติ"

จัดซือ
้ วัสดุเกษตร (ตำม
รำยละเอียดแนบ)
จัดซือ
้ วัสดุกอ
่ สร้ำง (ตำม
รำยละเอียดแนบ)
โครงกำรป้ องกันและเฝ้ ำระวังกำร
แพร่ระบำดโรคไข้เลือดออกและ
โรคติดต่ออืน
่ ๆ
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน
อำหำรว่
ม
่ บ
(ตำม
จั
ดซือ
้ วัสำดุงและเครื
กอ
่ สร้ำงอ่ สงดื
ำหรั
ทำฉำก
กัน
้ ป้ องกันควบคุมโรคติดต่อฯ
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

80,000.00

80,000.00

4,684.34

4,684.34

1,110.00

1,110.00

2,400.00

2,400.00

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ลำดับ

ชือ
่ เจ้ำหนี้

เลขทีโ่ ครงกำร
/เลขทีส
่ ญ
ั ญำ

วันทีอ
่ นุ มตั ิ

งำน

รำยจ่ำย

โครงกำรปรับปรุงอำคำร
อเนกประสงค์เทศบำล(อำคำร

ค่ำวัสดุ

ค่ำปรับปรุงทีด
่ น
ิ และ
สิง่ ก่อสร้ำง
วัสดุสำนักงำน

ค่ำครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ ำและวิทยุ

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

23/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

1/2564 (CNTR-0293/64)

07/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แก้ม
กำรค้ำ
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด คุณยศยิง่
ก่อสร้ำง
ยุพำสังฆภัณฑ์

1/2564 (CNTR-0350/64)

30/09/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

10/2564 (CNTR-0328/64)

23/09/2564

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

100/2564 (CNTR0313/64)
107/2564
(CNTR-

16/09/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป

21/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

29/09/2564

5
6

บริษท
ั มหำจักดีเวลอปเม้นท์
จำกัด
์ อร์เซอร์วส
ร้ำนอุดมศักดิแ
ิ

7

เอ็มเค กรุป
๊

8

เอ็มเค กรุป
๊

9
10

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
์ อร์เซอร์วส
ร้ำนอุดมศักดิแ
ิ

11

จรรยพรกำรไฟฟ้ ำ

โครงกำร/รำยกำร
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

มหำวิทยำลัยแม่โจ้

2

4

ประเภทรำยจ่ำย
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริ
กไำรฟฟ้ ำและวิทยุ
วั
สดุ

1

3

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือนกันยำยน 2564
จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
22,000.00

จำนวนเงิน
ขอซื้อขอจ้ำง
/สัญญำ
คงเหลื
อ
22,000.00

387,328.00

387,328.00

287,000.00

287,000.00

14,000.00

14,000.00

17,900.00

17,900.00

108,000.00

108,000.00

50,000.00

50,000.00

23/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

โครงกำรจัดซือ
้ ไมโครโฟนไร้สำย
แบบไมค์คู่ จำนวน 1 ชุด
โครงกำรจัดซือ
้ เครือ่ งปรับอำกำศ
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
โครงกำรจัดซือ
้ เก้ำอีพ
้ ลำสติก
จโครงกำรจั
ำนวน 200
ตัว
ดซือ
้ เต็นท์ผำ้ ใบ จำนวน

70,000.00

70,000.00

23/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้ำง

4 หลัง

19,539.00

19,539.00

28/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

โครงกำรจัดซือ
้ เครือ่ งปรับอำกำศ
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)

27,700.00

27,700.00

27/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

12,357.00

12,357.00

12

ร้ำนแม่แตงเครือ่ งครัว

0333/64)
112/2564
(CNTR0331/64)
113/2564 (CNTR0342/64)
115/2564 (CNTR15/2564 0336/64)
(CNTR-0309/64)

16/09/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

13

บริษท
ั เอไอ ซัพพลำยแอนด์ 16/2564 (CNTR-0317/64)
เทรดดิง้ จำกัด

20/09/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

14

บริษท
ั กูด
้ สปี ด
คอมพิวเตอร์ จำกัด

17/2564 (CNTR-0314/64)

17/09/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

15

บริษท
ั เนค โอเอ เซอร์วส
ิ
จำกัด
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สมำร์ท
มำร์ท
ร้ำนกนกพล กำรไฟฟ้ ำ

18/2564 (CNTR-0319/64)

21/09/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

20/2564 (CNTR-0339/64)

28/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภ ัณฑ์

21/2564 (CNTR-0329/64)

23/09/2564

ค่ำครุภ ัณฑ์

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สมำร์ท
มำร์ท
บริษท
ั นิยมพำนิช จำกัด

21/2564 (CNTR-0338/64)

28/09/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรงำนคลัง

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

22/2564 (CNTR-0330/64)

23/09/2564

ค่ำครุภ ัณฑ์

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สมำร์ท
มำร์ท

22/2564 (CNTR-0340/64)

28/09/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ

16
17
18
19
20

0324/64)
108/2564 (CNTR0348/64)
110/2564 (CNTR0332/64)
111/2564
(CNTR-

ค่ำครุภ ัณฑ์

ค่ำครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
ครุภณ
ั ฑ์กำรศึกษำ
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

โครงกำรจัดซือ
้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
สำหรับงำนประมวลผล แบบที1
่ ่่
จำนวน 2 เครือ่ ง
โครงกำรจัดซือ
้ ตูเ้ ก็บเอกสำร
จำนวน 4 หลัง
โครงกำรจัดซือ
้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
สำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 1
โครงกำรจัดซือ
้ พัดลมไอน้ำ
จำนวน 4 เครือ่ ง
โครงกำรจัดซือ
้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1
โครงกำรจัดซือ
้ โทรทัศน์ แอลอีดี
แบบ Smart TV จำนวน 3 เครือ่ ง
โครงกำรจัดซือ
้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
สำหรับงำนประมวลผลแบบที่ 1

9,146.00

9,146.00

11,170.00

11,170.00

43,800.00

43,800.00

18,800.00

18,800.00

44,000.00

44,000.00

80,000.00

80,000.00

44,000.00

44,000.00

74,508.00

74,508.00

22,000.00

22,000.00

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
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21

นำยอุดมศักดิ ์ รักขุมแก้ว

23/2564 (CNTR-0341/64)

28/09/2564

22

ร้ำนอวด-ดี โดย นำยภำ
นุวฒ
ั น์ ดวงพิชยั
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊

3/2564 (CNTR-0347/64)

26

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด กิตตะวัน
ซัพพลำย
อูพ
่ ลกำรช่ำง

27

ร้ำนอนุสรำ ก่อสร้ำง

28

ค่ำครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

29/09/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำใช้สอย

4/2564 (CNTR-0352/64)

30/09/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร
วัสดุกอ
่ สร้ำง

47,400.00

47,400.00

9,625.00

9,625.00

30,555.00

30,555.00

5/2564 (CNTR-0310/64)

16/09/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

19,190.00

19,190.00

6/2564 (CNTR-0326/64)

22/09/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้ำง

29,000.00

29,000.00

79/2564 (CNTR-0288/64)

02/09/2564

8/2564 (CNTR-0315/64)

17/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

30/09/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำวัสดุ

ค่ำปรับปรุงทีด
่ น
ิ และ
สิ
ำง วเตอร์
วัสง่ ก่ดุอคสร้
อมพิ

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด นอร์
ทเทิร์น โอ.เอ. มำร์เก็ตติง้

8/2564 (CNTR-0351/64)

29

นำงสำวติม
๋ ไชยวงษ์ ษำ

81/2564 (CNTR-0299/64)

11/09/2564

งบกลำง

งบกลำง

เงินสำรองจ่ำย

30
31

นำยสมำน จรกำ

87/2564 (CNTR-0325/64)

21/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

7,000.00

9/2564 (CNTR-0316/64)

17/09/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้ำง

31,000.00

31,000.00

จรรยพรกำรไฟฟ้ ำ

9/2564 (CNTR-0349/64)

30/09/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
บริ
ค่ำก่กอำรสร้ำงสิง่ สำธำรณู ปโภค ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 3 บ้ำนทุง่ หลวง หมู่ 1
วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

7,000.00

ร้ำนอนุสรำ ก่อสร้ำง

32
33

7,722.00

7,722.00

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊

91/2564 (CNTR-0294/64)

07/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

10,215.00

10,215.00

93/2564 (CNTR-0295/64)

08/09/2564

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ ค่ำวัสดุ
งำนสำธำรณสุขอืน
่

วัสดุวท
ิ ยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์

19,998.00

19,998.00

35

M.K.GROUP

95/2564 (CNTR-0298/64)

11/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

71,745.00

71,745.00

36

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด นอร์ทส
ตำร์ เซลส์แอนด์เซอร์วส
ิ

97/2564 (CNTR-0306/64)

15/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

16,550.00

16,550.00

99/2564 (CNTR-0312/64)

16/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

14,630.00

14,630.00

3,540.00

3,540.00

23
24

25

34

37

38

นำยวันชัย อำศนะ

CNTR-0003/64-6

30/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

39

บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง
บริษท
ั สุขม
ุ เซอร์วส
ิ จำกัด
สำขำแม่แตง
นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

CNTR-0194/64-4

08/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

40

CNTR-0194/64-5

28/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่

CNTR-0278/64

02/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง
และพิธีกำร

โครงกำรจัดซือ
้ เครือ่ งปรับอำกำศ
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำยห้วยเฮี้ย บ้ำนหัวป่ ำห้ำ หมู่ 2

จัดซือ
้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ
หนั
ง
อสพิดุมเพ์
ทยนิงวและหล่
ส์ เฉพำะวั
จัดซือ
้สืวั
ชือ
่ไเพลิ
อลืน
่ น
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มิ.ย. 2564 - 30
จัดซือ
้ วัสดุเชือ
่ เพลิงและหล่อลืน
่
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มิ.ย. 2564 - 30
จ้ำงประกอบอำหำรว่ำงและ
เครือ่ งดืม
่ (ตำมรำยละเอียดแนบ)

6,500.00

6,500.00

150,000.00

150,000.00

16,000.00

16,000.00

9,450.00

9,450.00

80,000.00
63,632.10

63,632.10

550.00

550.00

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
41
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ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
จรรยพรกำรไฟฟ้ ำ

CNTR-0279/64

02/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้ำง

CNTR-0284/64

02/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
นำยเสรี บังวรณ์

CNTR-0285/64

06/09/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

วัสดุสำนักงำน

CNTR-0286/64

06/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

CNTR-0289/64

22/09/2564

งำนไฟฟ้ ำและประปำ

ค่ำวัสดุ

วัสดุกอ
่ สร้ำง

47

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

48
49

42
43
44
45
46

CNTR-0290/64

13/09/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

ค่ำวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์

CNTR-0291/64

07/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

ร้ำนแม่แตงเครือ่ งครัว

CNTR-0292/64

07/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง
และพิ
ธีกกำรงำน
วัสดุสำนั

ร้ำนน้องพิมพ์คอมพิวเตอร์

CNTR-0296/64

15/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

50

ร้ำนอวดดี

CNTR-0297/64

15/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

51

อ.เอกสำร

CNTR-0300/64

15/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

52

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด ซีซีอำร์
สปอร์ต กรุป
๊
จรรยพรกำรไฟฟ้ ำ

CNTR-0301/64

15/09/2564

CNTR-0302/64

13/09/2564

CNTR-0303/64

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สมพร
บริกำร (แม่แตง)
บริษท
ั เอไอ ซัพพลำยแอนด์
เทรดดิง้ จำกัด

CNTR-0304/64

57

จัดซือ
้ อุปกรณ์ สข
ุ ภัณฑ์หอ
้ งน้ำ
(ตำมรำยละเอียดแนบ)
จัดซือ
้ วัสดุไฟฟ้ ำ (ตำมรำยละเอียด
แนบ)
จัดซือ
้ วัสดุสำนักงำน จำนวน 10
รำยกำร
จัดซือ
้ ไม้กวำดทำงมะพร้ำว (ตำม
รำยละเอี
ยดแนบ)
จั
ดซือ
้ วัสดุ
กอ
่ สร้ำง จำนวน 8
รำยกำร
จัดซือ
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4
รำยกำร
จ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน
จจัำนวน
อ
้ อำหำรว่ำงและ
ดซือ
้ วัส1ดุมื(ตำมรำยละเอี
ยดแนบ)

3,265.00

3,265.00

2,634.00

2,634.00

2,436.00

2,436.00

1,000.00

1,000.00

2,248.00

2,248.00

4,690.00

4,690.00

2,860.00

2,860.00

1,270.00

1,270.00

3,500.00

3,500.00

1,500.00

1,500.00

ค่ำใช้สอย

ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม จ้ำงซ่อมแซมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก
๊ จำนวน 1 เครือ่ ง (ตำม
รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่
บริ
กำร
รำยจ่
ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

2,420.00

2,420.00

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

บริ
กกำรำรเกษตร
วัสดุ

1,320.00

1,320.00

ค่ำวัสดุ

3,600.00

3,600.00

15/09/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
กำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไป

1,440.00

1,440.00

21/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

1,450.00

1,450.00

CNTR-0305/64

21/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

2,247.00

2,247.00

นำงสุภำ สุเทพ

CNTR-0307/64

21/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

500.00

500.00

58

น้ำดืม
่ พัชรี

CNTR-0308/64

21/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำวัสดุ

59

ลำบต้นขำม

CNTR-0311/64

21/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

60

บริษท
ั เนค โอเอ เซอร์วส
ิ
จำกัด
บริษท
ั ศิรน
ิ ำถ สมำร์ทโฮม
เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

CNTR-0318/64

22/09/2564

งำนบริหำรงำนคลัง

CNTR-0320/64

21/09/2564

ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด แม่มำลัย
ต.วัสดุกอ
่ สร้ำง
ห้ำงหุน
้ ส่วนจำกัด สมพร
บริกำร (แม่แตง)

CNTR-0322/64
CNTR-0323/64

53
54
55
56

61

62
63

ค่ำวัสดุ

จัดซือ
้ สำยยำง (ตำมรำยละเอียด
แนบ)
วัสดุสำนักงำน
จัดซือ
้ วัสดุสำนักงำน จำนวน 2
รำยกำร ได้แก่
วัสดุไฟฟ้ ำและวิทยุ
จัดซือ
้ วัสดุไฟฟ้ ำ (ตำมรำยละเอียด
ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม แนบ)
จ้ำงซ่อมรถจักรยำยนต์ของ
เทศบำลตำบลแม่แตง จำนวน 2
วัสดุคอมพิวเตอร์
จัดซือ
้ วัสดุคอมพิวเตอร์ (ตำม
รำยละเอียดแนบ)
รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง
และพิ
ธีกกำรงำน
วัสดุสำนั

จัดซื่อ
้ อำหำรว่ำงและน้ำดืม
่ (ตำม
รำยละเอี
จัดซือ
้ น้ำยดืดแนบ)
ม
่ (ตำมรำยละเอียดแนบ)

ค่ำครุภ ัณฑ์

รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง
และพิ
ครุภณ
ั ธฑ์ีกคำรอมพิวเตอร์หรือ

จ้ำงประกอบอำหำรกลำงวันพร้อม
น
้ำดืม
่ อำหำรว่
งและเครื
อ่ งดื
ม
่
โครงกำรจั
ดซือ
้ ำเครื
อ่ งพิมพ์
แบบ

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภ ัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์
ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน

ฉี ดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์
โครงกำรจัดซือ
้ เก้ำอีผ
้ บ
ู้ ริหำร
จำนวน 1 ตัว

21/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำครุภ ัณฑ์

ครุภณ
ั ฑ์กอ
่ สร้ำง

21/09/2564

งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ค่ำวัสดุ

วัสดุกำรเกษตร

โครงกำรจัดซือ
้ รถเข็น ล้อทึบเดีย่ ว
จำนวน 2 คัน
จัดซือ
้ วัสดุเกษตร (ตำม
รำยละเอียดแนบ)

750.00

750.00

2,860.00

2,860.00

4,300.00

4,300.00

4,500.00

4,500.00

3,340.00

3,340.00

2,953.20

2,953.20

เทศบำลตำบลแม่แตง
รำยงำนกำรก่อหนี้ ผูกพัน
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หน้ำ : 1/1

ประจำเดือนกันยำยน 2564

64

นำงบุญเปล่ง อุปำลีย์

CNTR-0327/64

28/09/2564

งำนบริหำรทั่วไป

ค่ำใช้สอย

65

นำยสถิตย์ เริม
่ รักษ์

CNTR-0344/64

30/09/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเกีย่ วกับกำรรับรอง
และพิ
ีกำรอ
รำยจ่ำธยเพื
่ ให้ได้มำซึง่

จ้ำงเหมำประกอบอำหำรว่ำงและ
เครื
ม
่ จำนวน 1 มือ
้ (ตำม
ค่ำจ้อ่ ำงดื
งเหมำแรงงำน

550.00

550.00

600.00

600.00

บริกำร

66

นำยประวิน รักอำชญำ

CNTR-0345/64

30/09/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน

600.00

600.00

67

นำยคณิต คงชนะ

CNTR-0346/64

30/09/2564

งำนบริหำรทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน

ค่ำใช้สอย

รำยจ่ำยเพือ
่ ให้ได้มำซึง่
บริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน

600.00

600.00

รวม

1,986,983.30

ปี งบประมำณ : 2564, เดือน : กันยำยน , ประเภทค้นหำ : ประเภทรำยจ่ำย , โดย : ทุกประเภท

