
ล ำดบั ชื่อเจ้ำหน้ี งำน หมวด

1
บรษิทั บดี ีคอมพวิเตอร์ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สงัคมสงเครำะห์
คำ่ครุภณัฑ์

2
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและ

สิง่ก่อสรำ้ง

3
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและ

สิง่ก่อสรำ้ง

4
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและ

สิง่ก่อสรำ้ง

5
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและ

สิง่ก่อสรำ้ง

6
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและ

สิง่ก่อสรำ้ง

7
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและ

สิง่ก่อสรำ้ง

8
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและ

สิง่ก่อสรำ้ง

9
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั 

ครอบจกัรวำล ซพัพลำย
งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

10
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั 

ครอบจกัรวำล ซพัพลำย

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ
คำ่วสัดุ

11
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั 

ครอบจกัรวำล ซพัพลำย
งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

12
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั 

ครอบจกัรวำล ซพัพลำย

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข
คำ่วสัดุ

เลขที่โครงกำร 

/เลขที่สญัญำ วนัที่อนุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ......../2564 (CNTR-

0061/64)
18/01/2564 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เครือ่งปริน้เตอร์ 7,000.00 7,000.00

001/2564 (CNTR-0063/64) 29/01/2564 คำ่ก่อสรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค
โครงกำรตอ่เตมิรำวจบัสะพำน

บำ้ำนบะยำว หมูท่ี ่8
19,000.00 19,000.00

002/2564 (CNTR-0064/64) 29/01/2564 คำ่ก่อสรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค
โครงกำรตอ่เตมิรำวจบัสะพำนบำ้น

บุง่แก้ว หมูท่ี ่13
27,000.00 27,000.00

003/2564 (CNTR-0065/64) 29/01/2564 คำ่ก่อสรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค
โครงกำรตอ่เตมิรำวจบัสะพำนบำ้น

โคกลำ่ม หมูท่ี ่4
26,000.00 26,000.00

004/2564 (CNTR-0066/64) 29/01/2564 คำ่ก่อสรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค
โครงกำรตอ่เตมิรำวจบัสะพำนบำ้น

โพนพมิำน หมูท่ี ่12
27,000.00 27,000.00

005/2563 (CNTR-0067/64) 29/01/2564 คำ่ก่อสรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค
โครงกำรตอ่เตมิรำวจบัสะพำนบำ้น

กระเบือ้ง หมูท่ี ่2
63,000.00 63,000.00

006/2564 (CNTR-0068/64) 29/01/2564 คำ่ก่อสรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค
โครงกำรตอ่เตมิรำวจบัสะพำนบำ้น

ทำ่ลุมภ ูหมูท่ี ่10
27,000.00 27,000.00

007/2564 (CNTR-0069/64) 29/01/2564 คำ่ก่อสรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค
ตอ่เตมิรำวจบัสะพำนบำ้นบุง่แก้ว 

หมูท่ี ่1
27,000.00 27,000.00

041/2564 (CNTR-0043/64) 06/01/2564 วสัดสุ ำนกังำน 55,000.00 55,000.00

042/2564 (CNTR-0042/64) 06/01/2564 วสัดสุ ำนกังำน 16,070.00 16,070.00

044/2564 (CNTR-0044/64) 06/01/2564 วสัดสุ ำนกังำน 6,060.00 6,060.00

045/2564 (CNTR-0045/64) 06/01/2564 วสัดสุ ำนกังำน 9,870.00 9,870.00

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว
อ.โนนสะอาด              จ.อุดรธานี

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจ าเดือน มกราคม  2564



ล ำดบั ชื่อเจ้ำหน้ี งำน หมวด

เลขที่โครงกำร 

/เลขที่สญัญำ วนัที่อนุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว
อ.โนนสะอาด              จ.อุดรธานี

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจ าเดือน มกราคม  2564

13 รำ้นอำหำรครวัคณุนิ้ม งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ

14
บรษิทั บดี ีคอมพวิเตอร์ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ
คำ่ครุภณัฑ์

15 หจก.ธนทรพัย์ 999
งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ

16
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ป.ธีรวุฒ ิ

จ ำกดั

งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและ

สิง่ก่อสรำ้ง

17
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้ง

พ้ืนฐำน

คำ่ทีด่นิและ

สิง่ก่อสรำ้ง

18 หจก.ธนทรพัย์ 999
งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ

19 แชมป์กำรำจ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

20
สหกรณ์กำรเกษตรโนน

สะอำด จ ำกดั
งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

21
สหกรณ์กำรเกษตรโนน

สะอำด จ ำกดั
งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

046/2564 (CNTR-0046/64) 06/01/2564 วสัดกุำรเกษตร 30,000.00 30,000.00

047/64 (CNTR-0051/64) 12/01/2564 ครุภณัฑ์กำรศกึษำ

ชุดอุปกรณ์ส ำหรบัหอ้งเรียน

โครงกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำ

ดว้ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV 

ศนูย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นหนองโก 

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบุง่แก้ว 

อ ำเภอโนนสะอำด จงัหวดัอุดรธำนี,

 ชุดอุปกรณ์ส ำหรบัหอ้งเรียน

โครงกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำ

ดว้ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ DLTV 

ศนูย์พฒันำเด็กเล็กวดัสวำ่งกระเบือ้ง

 องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลบุง่แก้ว 

อ ำเภอโนนสะอำด จงัหวดัอุดรธำนี

59,600.00 59,600.00

049/2564 (CNTR-0050/64) 11/01/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 25,050.00 25,050.00

238/2563 (CNTR-0070/64) 29/01/2564 คำ่ก่อสรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกำรงำนเสรมิผวิแอสฟลัต์ติ

กคอนกรีต สำยบำ้นโนนส ำรำญ ม.

6 ถงึบำ้นโคกลำ่ม หมูท่ี ่4

456,000.00 456,000.00

239/2563 (CNTR-0048/64) 11/01/2564 คำ่ก่อสรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค
โครงกำรก่อสรำ้งฝำยน ้ำลน้ผำ่น 

คสล. บำ้นโพนพมิำน หมูท่ี ่12
400,000.00 400,000.00

CNTR-0047/64 06/01/2564 วสัดกุ่อสรำ้ง วสัดกุ่อสรำ้ง 4,842.00 4,842.00

CNTR-0052/64 18/01/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม
ลำ้งท ำควำมสะอำดพรอ้มเปลีย่น

ถ่ำยน ้ำยำแอร์
1,200.00 1,200.00

CNTR-0053/64 18/01/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ำมนัตดัหญ้ำ 1,000.00 1,000.00

CNTR-0054/64 18/01/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ วสัดเุช้ือเพลงิ 17,000.00 17,000.00



ล ำดบั ชื่อเจ้ำหน้ี งำน หมวด

เลขที่โครงกำร 

/เลขที่สญัญำ วนัที่อนุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว
อ.โนนสะอาด              จ.อุดรธานี

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจ าเดือน มกราคม  2564

22
สหกรณ์กำรเกษตรโนน

สะอำด จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข
คำ่วสัดุ

23
สหกรณ์กำรเกษตรโนน

สะอำด จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน
คำ่วสัดุ

24
บรษิัื ไอควิ เซำ้ท์อีสต์ โอเอ 

จ ำกดั ส ำนกังำนใหญ่
งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

25
บรษิทั  แอดไวซ์ศรีธำต ุ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข
คำ่วสัดุ

26
บรษิทั ไอควิ โอเอ โซลูช ั่น 

จ ำกดั
งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

27 องค์กำรเภสชักรรม
งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข
คำ่วสัดุ

28 โต เจรญิยนต์
งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข
คำ่ใชส้อย

CNTR-0055/64 18/01/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่
น ้ำมนัเช้ือเพลงิ ประจ ำเดอืน 

ธนัวำคม 2563
18,000.00 18,000.00

CNTR-0056/64 18/01/2564 วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ น ้ำม ัีนเช้ือเพลงิ 4,000.00 4,000.00

CNTR-0057/64 18/01/2564 วสัดสุ ำนกังำน กรดะดำษถ่ำยเอกสำร 5,145.00 5,145.00

CNTR-0058/64 18/01/2564 วสัดคุอมพวิเตอร์
หมกึปริน้เตอร์  ตำมรำยละเอียด

แนบ
3,180.00 3,180.00

CNTR-0059/64 18/01/2564
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่

บรกิำร
รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 747.66 747.66

5,000.00 5,000.00

CNTR-0060/64 18/01/2564
วสัดวุทิยำศำสตร์หรือ

กำรแพทย์
วสัดวุทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ 986.00 986.00

รวม 1,341,750.66

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

CNTR-0062/64 28/01/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและซอ่มแซม ซอ่มแซมระบบเกียร์ฝำก


