
ล ำดบั ชื่อเจ้ำหน้ี งำน หมวด

1 บรษิทั รโิก้ (ประเทศไทย)  

จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

2 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งบกลำง งบกลำง

3 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งบกลำง งบกลำง

4 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งบกลำง งบกลำง

5 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งบกลำง งบกลำง

6 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งบกลำง งบกลำง

7 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง

8 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอสเอ็นวี

เอ็นจเินียร์

งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ทีด่นิและสิง่ก่อสรำ้ง

9 รำ้น ไอ ที คอม กุมภวำปี งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย

10 บรษิทั บดี ีคอมพวิเตอร์ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

11 รำ้น ไอ ที คอม กุมภวำปี งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ

12 ยุ้ย ไอที เน็ตเวร์ิค คอม งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สงัคมสงเครำะห์

คำ่ใชส้อย

13 รำ้นสำครพำณิชย์ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรรกัษำควำมสงบภำยใน

คำ่ใชส้อย

14 รำ้นสำครพำณิชย์ งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรรกัษำควำมสงบภำยใน

คำ่ใชส้อย

15 บรษิทั บดี ีคอมพวิเตอร์ 

จ ำกดั

งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว
อ.โนนสะอาด              จ.อุดรธานี

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เลขที่โครงกำร 

/เลขที่สญัญำ วนัที่อนุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ034/2564 (CNTR-0076/64) 04/02/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

โครงกำรขอรบัเงนิอุดหนุนศนูย์

ปฏบิตักิำรรว่มในำรชว่ยเหลือ

ประชำชนขององค์ปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ระดบัอ ำเภอ อ ำเภอโนน

สะอำด จงัหวดัอุดรธำนี จำกองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2564

16,172.62 16,172.62

062/2564 (CNTR-0080/64) 10/02/2564 ส ำรองจำ่ย 80,000.00 80,000.00

063/2564 (CNTR-0082/64) 10/02/2564 ส ำรองจำ่ย 90,000.00 90,000.00

064/2564 (CNTR-0081/64) 10/02/2564 ส ำรองจำ่ย 50,000.00 50,000.00

064/2564 (CNTR-0083/64) 10/02/2564 ส ำรองจำ่ย 50,000.00 50,000.00

066/2564 (CNTR-0084/64) 10/02/2564 ส ำรองจำ่ย 80,000.00 80,000.00

067/2564 (CNTR-0078/64) 09/02/2564 คำ่ก่อสรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรซอ่มแซมถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี ่6(ขำ้งศำลปู่ ตำ

หลกับำ้น)

94,000.00 94,000.00

068/2564 (CNTR-0079/64) 09/02/2564 คำ่ก่อสรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรก่อสรำ้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี ่6 (หลงัวดั)

57,000.00 57,000.00

64-45-00113-5320400-

00001

04/02/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

อพัเดทซอฟแวร์ 600.00 600.00

CNTR-0071/64 04/02/2564 วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดคุอมพวิเตอร์ 2,760.00 2,760.00

CNTR-0072/64 04/02/2564 วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดคุอมพวิเตอร์ 3,780.00 3,780.00

CNTR-0073/64 04/02/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

อพัเดทซอร์ฟแวร์ 800.00 800.00

CNTR-0074/64 04/02/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบั

กำรปฏบิตัริำชกำรที่

ไมเ่ขำ้ลกัษณะ

รำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรในกำรด ำเนินกำรป้องกนั

และลดอุบตัเิหตทุำงถนนในชว่ง

เทศกำลส ำคญั

5,400.00 5,400.00

CNTR-0075/64 04/02/2564 รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบั

กำรปฏบิตัริำชกำรที่

ไมเ่ขำ้ลกัษณะ

รำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรในกำรด ำเนินกำรป้องกนั

และลดอุบตัเิหตทุำงถนนในชว่ง

เทศกำลส ำคญั

3,150.00 3,150.00

CNTR-0085/64 16/02/2564 วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,620.00 1,620.00



ล ำดบั ชื่อเจ้ำหน้ี งำน หมวด

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว
อ.โนนสะอาด              จ.อุดรธานี

สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เลขที่โครงกำร 

/เลขที่สญัญำ วนัที่อนุมตัิ ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

จ ำนวนเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง

จ ำนวนเงิน

ขอซ้ือขอจ้ำง

/สญัญำ /สญัญำ

คงเหลือ16 เอ พี คอมพวิเตอร์ งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย

17 กติตศิกัดิ ์ซพัพลำย งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ

18 ยุ้ย ไอที เน็ตเวร์ิค คอม งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสุข

คำ่ใชส้อย

CNTR-0086/64 16/02/2564 รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร 2,000.00 2,000.00

CNTR-0088/64 25/02/2564 วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ วสัดไุฟฟ้ำ 85,000.00 85,000.00

รวม 622,982.62

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

CNTR-0089/64 25/02/2564 คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมเครือ่งปริน้เตอร์ 700.00 700.00


