
ล ำดบั ชื่อเจ้ำหน้ี งำน หมวด

1 ไอเดยีป้ำยย แอด กุมภวำปี งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรรกัษำควำมสงบภำยใน

คำ่ใชส้อย

2 รำ้น กจิเจรญิออโตเ้ซอร์วสิ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรรกัษำควำมสงบภำยใน

คำ่ใชส้อย

3 รำ้นทีแอนด์ทีซพัพลำย งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

4 บรษิทั บดี ีคอมพวิเตอร์ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์

5 รำ้นอำหำรครวัคณุนิ้ม งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ

6 ชำนนท์ซพัพลำย งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

7 ดำวรุง่เรืองเทรดดิง้ โดย 

นำยรตัน์  อยู่เจรญิ

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

8 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและ

สิง่ก่อสรำ้ง

9 สำยใจ  พำณิชย์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

10 สหกรณ์กำรเกษตรโนน

สะอำด จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

11 สหกรณ์กำรเกษตรโนน

สะอำด จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

12 สหกรณ์กำรเกษตรโนน

สะอำด จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

13 สหกรณ์กำรเกษตรโนน

สะอำด จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

14 สหกรณ์กำรเกษตรโนน

สะอำด จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

15 หจก.ธนทรพัย์ 999 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย

16 สหกรณ์กำรเกษตรโนน

สะอำด จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

17 สหกรณ์กำรเกษตรโนน

สะอำด จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

18 สหกรณ์กำรเกษตรโนน

สะอำด จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

19 รำ้นทีแอนด์ทีซพัพลำย งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว
อ.โนนสะอาด              จ.อุดรธานี

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจ าเดือน มนีาคม 2564
เลขที่โครงกำร 

/เลขที่สญัญำ วนัที่อนุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ036/2564 (CNTR-0096/64) 08/03/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรในกำรด ำเนินกำรป้องกนั

และลดอุบตัเิหตทุำงถนนในชว่ง

เทศกำลส ำคญั

11,860.00 11,860.00

049/2564 (CNTR-0108/64) 18/03/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม 35,000.00 35,000.00

071/2564 (CNTR-0098/64) 08/03/2564 วสัดสุ ำนกังำน 8,250.00 8,250.00

073/2564 (CNTR-0105/64) 18/03/2564 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โครงกำรจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์

โน้ตบุต๊

21,000.00 21,000.00

084/2564 (CNTR-0106/64) 18/03/2564 วสัดกุำรเกษตร 10,000.00 10,000.00

087/2564 (CNTR-0109/64) 22/03/2564 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั 44,358.00 44,358.00

090/2564 (CNTR-0104/64) 18/03/2564 วสัดวุทิยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์

60,000.00 60,000.00

091/2564 (CNTR-0103/64) 18/03/2564 คำ่ก่อสรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสรำ้งฝำยน ้ำลน้ผำ่นที่

นำนำยประสทิธิ ์ เกตวุงศ์ษำ(ล ำ

หว้ยบุง่แก้ว) หมูท่ี ่9

400,000.00 400,000.00

64-45-00111-5330100-

00004

18/03/2564 วสัดสุ ำนกังำน วสัดสุ ำนกังำน 2,890.00 2,890.00

64-45-00111-5330800-

00006

18/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ วสัดเุช้ือเพลงิ 500.00 500.00

64-45-00111-5330800-

00007

18/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ คำ่วสัดเุช้ือเพลงิประจ ำเดอืน 

มกรำคม 2564

13,000.00 13,000.00

64-45-00111-5330800-

00008

18/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ วสัดเุช้ือเพลงิ ประจ ำเดอืน 

กุมภำพนัธ์ 2564

500.00 500.00

64-45-00111-5330800-

00009

18/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ วสัดเุช้ือเพลงิ ประจ ำเดอืน 

กุมภำพนัธ์ 2564

13,000.00 13,000.00

64-45-00111-5330800-

00011

31/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ วสัดเุช้ือเพลงิประจ ำเดอืน มนีำคม 

2564

11,000.00 11,000.00

64-45-00211-5320400-

00001

25/03/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม วสัดกุ่อสรำ้ง 21,737.00 21,737.00

64-45-00221-5330800-

00005

18/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ วสัดเุช้ือเพลงิ 16,000.00 16,000.00

64-45-00221-5330800-

00006

18/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ วสัดเุช้ือเพลงิ ประจ ำเดอืน 

กุมภำพนัธ์ 2564

12,000.00 12,000.00

64-45-00221-5330800-

00007

31/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ คำ่น ้ำมนัเช้ือเพลงิ เดอืนมนีำคม 

2564

16,000.00 16,000.00

64-45-00221-5330900-

00002

26/03/2564 วสัดวุทิยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์

วสัดวุทิยำศำสตร์ 6,250.00 6,250.00



ล ำดบั ชื่อเจ้ำหน้ี งำน หมวด

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว
อ.โนนสะอาด              จ.อุดรธานี

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจ าเดือน มนีาคม 2564
เลขที่โครงกำร 

/เลขที่สญัญำ วนัที่อนุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ20 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ย.ูเอ็ม.

แอล.ซพัพลำย

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่วสัดุ

21 รำ้นทรพัย์เจรญิพำณิชย์ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

22 สหกรณ์กำรเกษตรโนน

สะอำด จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

23 สหกรณ์กำรเกษตรโนน

สะอำด จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

24 สหกรณ์กำรเกษตรโนน

สะอำด จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

25 บรษิทั บ ีด ีคอมพวิเตอร์ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรรกัษำควำมสงบภำยใน

คำ่ครุภณัฑ์

26 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและ

สิง่ก่อสรำ้ง

27 นำยสถริวทิย์  ศรีธรรมวงศ์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

28 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและ

สิง่ก่อสรำ้ง

29 ไอเดยีป้ำยย แอด กุมภวำปี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

30 รำ้น ไอ ที คอม กุมภวำปี งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

31 คดิดกีรำฟิก งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

32 บรษิทั ฑฆีเจรญิ จ ำกดั งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

33 บรษิทั ฑฆีเจรญิ จ ำกดั งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

34 บรษิทั ไอควิ โอเอ โซลูช ั่น 

จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

35 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและ

สิง่ก่อสรำ้ง

36 ไอเดยีป้ำยย แอด กุมภวำปี งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย

64-45-00221-5330900-

00003

26/03/2564 วสัดวุทิยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์

วสัดวุทิยำศำตร์ 5,210.00 5,210.00

64-45-00241-5330600-

00002

26/03/2564 วสัดกุ่อสรำ้ง วสัดกุ่อสรำ้ง 99,275.00 99,275.00

64-45-00241-5330800-

00004

18/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ วสัดเุช้ือเพลงิ 4,000.00 4,000.00

64-45-00241-5330800-

00005

18/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ วสัดเุช้ือเพลงิ ประจ ำเดอืน 

กุมภำพนัธ์ 2564

5,000.00 5,000.00

64-45-00241-5330800-

00006

31/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ วสัดเุช้ือเพลงิประจ ำเดอืน มนีำคม 

2564

5,000.00 5,000.00

93/2564 (CNTR-0099/64) 08/03/2564 ครุภณัฑ์ส ำนกังำน โครงกำรจดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์

โน้ตบุต๊, โครงกำรจดัซ้ือเครือ่งปริน้

เตอร์

28,000.00 28,000.00

CNTR-0087/64 01/03/2564 คำ่ก่อสรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสรำ้งฝำยน ้ำลน้ทีน่ำ

นำยดำว  ดโีป  หมูท่ี ่13

400,000.00 400,000.00

CNTR-0090/64 01/03/2564 วสัดงุำนบำ้นงำนครวั น ้ำดืม่ส ำหรบับรกิำรประชำชน 

ประจ ำเดอืน กุมภำพนัธ์ 2564

2,160.00 2,160.00

CNTR-0093/64 03/03/2564 คำ่ก่อสรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค โครงกำรขดุลอกล ำหว้ยกุดขนวน  

หมูท่ี ่2

400,000.00 400,000.00

CNTR-0094/64 03/03/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 1,480.00 1,480.00

CNTR-0095/64 09/03/2564 วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดคุอมพวิเตอร์ 499.00 499.00

CNTR-0097/64 08/03/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำร

ปฏบิตัริำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเลือกต ัง้และกำร

รณรงค์ ประชำสมัพนัธ์

1,800.00 1,800.00

CNTR-0100/64 08/03/2564 วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ บ ำรุงรถยนต์สว่นกลำงหมำยเลข

ทะเบยีน กย 8922 อด

5,146.70 5,146.70

CNTR-0101/64 08/03/2564 วสัดยุำนพำหนะและขนสง่ บ ำรุงรถยนต์สว่นกลำงหมำยเลข

ทะเบยีน กย 8922 อด

12,299.65 12,299.65

CNTR-0102/64 11/03/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 924.50 924.50

CNTR-0111/64 22/03/2564 คำ่ก่อสรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสรำ้งฝำยน ้ำลน้ผำ่นที่

นำนำงไพ  รตันชยั (ล ำหว้ยบุง่แก้ว)

 หมูท่ี ่10

400,000.00 400,000.00

CNTR-0112/64 25/03/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 1,140.00 1,140.00



ล ำดบั ชื่อเจ้ำหน้ี งำน หมวด

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว
อ.โนนสะอาด              จ.อุดรธานี

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจ าเดือน มนีาคม 2564
เลขที่โครงกำร 

/เลขที่สญัญำ วนัที่อนุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ37 บรษิทั บ ีด ีคอมพวิเตอร์ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

38 บรษิทั บ ีด ีคอมพวิเตอร์ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

39 สหกรณ์กำรเกษตรโนน

สะอำด จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

40 บรษิัื ไอควิ เซำ้ท์อีสต์ โอเอ 

จ ำกดั ส ำนกังำนใหญ่

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

CNTR-0113/64 25/03/2564 วสัดสุ ำนกังำน วสัดสุ ำนกังำน 1,500.00 1,500.00

CNTR-0114/64 25/03/2564 วสัดคุอมพวิเตอร์ กองคลงัตอ้งกำรซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ 490.00 490.00

CNTR-0115/64 31/03/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ วสัดเุช้ือเพลงิประจ ำเดอืน มนีำคม 

2564

1,000.00 1,000.00

รวม 2,083,204.85

ปีงบประมำณ : 2564, เดอืน : มนีำคม , ประเภทคน้หำ : งำน , โดย : ทุกงำน

CNTR-0116/64 31/03/2564 วสัดสุ ำนกังำน กระดำษถ่ำยเอกสำร 4,935.00 4,935.00


