
ล ำดบั เลขทีโ่ครงกำร วนัทีอ่นุมตัิ งำน รำยจ่ำย ชือ่เจ้ำหน้ี งบประมำณทีใ่ช้ หมำยเหตุ

/เลขทีส่ญัญำ ในกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง

1 1/2564 (CNTR-0012/64) 20/10/2563 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย รำ้นมงคลเจรญิเลเซอร์ปริน๊ 21,000.00

2 1/2564 (CNTR-0013/64) 21/10/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย อูท่วีชยั ออโตเ้ซอร์วสิ 11,120.00

3 1/2564 (CNTR-0016/64) 22/10/2563 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

19,807.00

4 1/2564 (CNTR-0055/64) 05/01/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.สรุนิทร์ กอ่สรำ้ง 

(2015)

493,000.00

5 10/2564 (CNTR-

0042/64)

03/12/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ หจก.ถำวรยำงยนต์ ไทร์ 

เซนเตอร์

22,000.00

6 10/2564 (CNTR-

0085/64)

22/02/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะ

พลกำรโยธำ 2003

309,000.00

7 10/2564 (CNTR-

0183/64)

06/07/2564 งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั  คนัทรีเฟรชแดรี ่

จ ำกดั

116,256.00

8 11/2564 (CNTR-

0052/64)

29/12/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย อูท่วีชยั ออโตเ้ซอร์วสิ 5,350.00

9 11/2564 (CNTR-

0086/64)

22/02/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะ

พลกำรโยธำ 2003

195,000.00

10 11/2564 (CNTR-

0177/64)

28/06/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ

คำ่ใชส้อย รำ้นมำรวยพริน้ติง้แอนด์

ดไีซน์

11,160.00

11 11/2564 (CNTR-

0184/64)

06/07/2564 งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั  คนัทรีเฟรชแดรี ่

จ ำกดั

23,856.00

12 12/2564 (CNTR-

0043/64)

09/12/2563 งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่ใชส้อย บรษิทั สตำร์เทค สตลี 

อบุลรำชธำนี  จ ำกดั

30,513.50

13 12/2564 (CNTR-

0087/64)

22/02/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะ

พลกำรโยธำ 2003

439,000.00

14 12/2564 (CNTR-

0259/64)

31/08/2564 งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโค

นมแหง่ประเทศไทย มอบ

อ ำนำจให ้บรษิทั วำรนิมลิค์

 จ ำกดั

660,443.84

15 13/2564 (CNTR-

0253/64)

24/08/2564 งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ องค์กำรสง่เสรมิกจิกำรโค

นมแหง่ประเทศไทย มอบ

อ ำนำจให ้บรษิทั วำรนิมลิค์

 จ ำกดั

129,844.82

16 14/2564 (CNTR-

0048/64)

21/12/2563 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ หจก.ไมโครบติ 5,300.00

17 14/2564 (CNTR-

0072/64)

19/01/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยทศพล  บญุลำ 7,700.00

18 14/2564 (CNTR-

0089/64)

22/02/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะ

พลกำรโยธำ 2003

198,000.00

19 15/2564 (CNTR-

0053/64)

29/12/2563 งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่ใชส้อย นำยใส สกุลงำม 30,000.00

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซมวสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.หมู ่3 สำย

ทำงโรงสนีำยกงกอ้ ถงึทำงไปบำ้นหอ่ง

วสัดยุำนพำหนะและ

ขนสง่

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนดนิลูกรงั ม.6 

สำยทำงบอ่น ้ำสรำ้งหอ่ง

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) เงนิอดุหนุนท ั่วไปทีม่ติอ้งจดัท ำ

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซมคำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนดนิลูกรงัดว้ยหนิ

คลุก ม.14 เสน้ทำงจำกบำ้นนำยเหลง่ 

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั

จำกโรคพษิสนุขับำ้

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) เงนิอดุหนุนท ั่วไปทีม่ติอ้งจดัท ำ

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรกำรด ำเนินงำนของ

ศนูย์บรกิำรและถำ่ยทอดเทคโนโลยี

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรปรบัปรุงถนนดนิลูกรงัดว้ยหนิ

คลุก ม.16 เสน้ทำงจำกแยกหนอง

คำ่อำหำรเสรมิ (นม)

คำ่อำหำรเสรมิ (นม)

วสัดคุอมพวิเตอร์

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซมคำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรซ๋อมแซมถนนดนิลูกรงั ม.19 

เสน้ทำงจำกแปลงนำนำยเถงิ  อตุภ ู 

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรกำรด ำเนินงำนของ

ศนูย์บรกิำรและถำ่ยทอดเทคโนโลยี



ล ำดบั เลขทีโ่ครงกำร วนัทีอ่นุมตัิ งำน รำยจ่ำย ชือ่เจ้ำหน้ี งบประมำณทีใ่ช้ หมำยเหตุ

/เลขทีส่ญัญำ ในกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

20 15/2564 (CNTR-

0091/64)

22/02/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.สรุนิทร์ กอ่สรำ้ง 

(2015)

495,000.00

21 16/2564 (CNTR-

0090/64)

22/02/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.สรุนิทร์ กอ่สรำ้ง 

(2015)

479,000.00

22 16/2564 (CNTR-

0265/64)

08/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์ บรษิทั กจิตรงยำมำฮำ่

อบุลรำชธำนี จ ำกดั

41,900.00

23 17/2564 (CNTR-

0092/64)

24/02/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย รำ้นวชริญำณ์ กำรพำณิชย์ 23,400.00

24 18/2564 (CNTR-

0059/64)

07/01/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

18,365.00

25 18/2564 (CNTR-

0130/64)

30/03/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.อบุลล ำปำงกอ่สรำ้ง 3,870,000.00

26 18/2564 (CNTR-

0257/64)

30/08/2564 งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่ครุภณัฑ์ หจก.ประทนิกำรไฟฟ้ำ 35,000.00

27 19/2564 (CNTR-

0073/64)

19/01/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

5,539.00

28 19/2564 (CNTR-

0076/64)

29/01/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย อูท่วีชยั ออโตเ้ซอร์วสิ 7,200.00

29 19/2564 (CNTR-

0128/64)

30/03/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.อบุลล ำปำงกอ่สรำ้ง 2,023,000.00

30 2/2564 (CNTR-0015/64) 21/10/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย รำ้นมงคลเจรญิเลเซอร์ปริน๊ 42,000.00

31 2/2564 (CNTR-0017/64) 22/10/2563 งำนศำสนำวฒันธรรม

ทอ้งถิน่

คำ่ใชส้อย บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

10,674.00

32 2/2564 (CNTR-0024/64) 04/11/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย หจก.ล ำ้ฟ้ำ โอเอ แอนด์ 

สเตช ั่นเนอรี่

10,100.00

33 2/2564 (CNTR-0041/64) 30/11/2563 งำนป้องกนัและบรรเทำสำ

ธำรณภยั

คำ่ครุภณัฑ์ รำ้นอำกิ 79,500.00

34 2/2564 (CNTR-0056/64) 06/01/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เจรญิ

เกียรตวิสัดกุอ่สรำ้ง

493,000.00

35 20/2564 (CNTR-

0069/64)

19/01/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

17,803.00

36 21/2564 (CNTR-

0071/64)

19/01/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ รำ้น ส.วริตัน์เมอืงหนิ 9,790.00

37 21/2564 (CNTR-

0083/64)

16/02/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย อูท่วีชยั ออโตเ้ซอร์วสิ 5,750.00

38 22/2564 (CNTR-

0070/64)

19/01/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ รำ้น ส.วริตัน์เมอืงหนิ 9,790.00

39 22/2564 (CNTR-

0129/64)

30/03/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.อบุลล ำปำงกอ่สรำ้ง 826,000.00

40 23/2564 (CNTR-

0108/64)

05/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยทศพล  บญุลำ 5,050.00

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สร้่ำงถนนดนิลูก ม.4 สำย

ทำงรอบส ำนกัสงฆ์ดงสมิ

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนดนิลูกรงั ม.9 

สำยทำงบำ้นนำยทวี - ทีน่ำนำยประคอง

ครุภณัฑ์

ยำนพำหนะและขนสง่

(แผนงำนที2่)2.2 กำรคดัแยกขยะรี

ไซเคลิ

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

วสัดสุ ำนกังำน

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

ปรบัปรุงผวิทำงดว้ยแอสฟล์ัตกิคอนกรีต

 สำยทำงแยกบำ้นทุง่บอน - บำ้นทำ่งอย 

ครุภณัฑ์กำรเกษตร ปั๊มโซลำ่เซลล์พรอ้มปั๊มซมัเมร์ิส

วสัดสุ ำนกังำน

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซมคำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

ปรบัปรุงผวิทำงดว้ยแอสฟล์ัตกิคอนกรีต

 สำยทำงเมตร 19 กลำงทุง่ - บำ้นสีแ่ยก

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรจดังำนประเพณีลอยกระทง

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ครุภณัฑ์

ยำนพำหนะและขนสง่

เรือทอ้งแบนไฟเบอร์กลำสขนำด 17 ฟุต

 พรอ้มเครือ่งยนต์แกส๊โซลีน ขนำดไม่

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. หมท่ี ่6 

สำยทำงบำ้นพ่ออดุม ถงึวดัป่ำ

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ

วสัดกุอ่สรำ้ง

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซมวสัดกุอ่สรำ้ง

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

ปรบัปรุงผวิทำงดว้ยแอสฟล์ัตกิคอนกรีต

 สำยทำงจำกสำมแยก หมูท่ี ่19 -บำ้น

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม



ล ำดบั เลขทีโ่ครงกำร วนัทีอ่นุมตัิ งำน รำยจ่ำย ชือ่เจ้ำหน้ี งบประมำณทีใ่ช้ หมำยเหตุ

/เลขทีส่ญัญำ ในกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

41 23/2564 (CNTR-

0137/64)

27/04/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เจรญิ

เกียรตวิสัดกุอ่สรำ้ง

496,000.00

42 24/2564 (CNTR-

0080/64)

15/02/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

5,705.00

43 24/2564 (CNTR-

0107/64)

05/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย อูท่วีชยั ออโตเ้ซอร์วสิ 9,280.00

44 24/2564 (CNTR-

0136/64)

27/04/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เจรญิ

เกียรตวิสัดกุอ่สรำ้ง

400,000.00

45 25/2564 (CNTR-

0078/64)

29/01/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สงัคมสงเครำะห์

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

7,133.00

46 25/2564 (CNTR-

0139/64)

29/04/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.สรุนิทร์ กอ่สรำ้ง 

(2015)

495,000.00

47 26/2564 (CNTR-

0077/64)

29/01/2564 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

19,806.00

48 26/2564 (CNTR-

0119/64)

30/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย นำยคำน พวงเขยีว 24,800.00

49 26/2564 (CNTR-

0141/64)

29/04/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.สรุนิทร์ กอ่สรำ้ง 

(2015)

475,000.00

50 27/2564 (CNTR-

0082/64)

16/02/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

15,014.00

51 27/2564 (CNTR-

0138/64)

28/04/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยทศพล  บญุลำ 9,500.00

52 27/2564 (CNTR-

0140/64)

29/04/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.สรุนิทร์ กอ่สรำ้ง 

(2015)

422,000.00

53 28/2564 (CNTR-

0142/64)

30/04/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง วนิเนอร์พำณิชย์ โดย นำง

สพุฒั อตุภู

372,000.00

54 29/2564 (CNTR-

0143/64)

06/05/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.ทีแอนด์เอ็ม 1994 305,000.00

55 29/2564 (CNTR-

0154/64)

21/05/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ รำ้นมำรวยพริน้ติง้แอนด์

ดไีซน์

36,000.00

56 3/2564 (CNTR-0034/64) 12/11/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยทนิกร  ตอ่ปี 7,500.00

57 3/2564 (CNTR-0057/64) 06/01/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เจรญิ

เกียรตวิสัดกุอ่สรำ้ง

185,000.00

58 3/2564 (CNTR-0148/64) 14/05/2564 งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั วำรนิมลิค์  จ ำกดั 299,126.80

59 3/2564 (CNTR-0170/64) 09/06/2564 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย รำ้นมงคลเจรญิเลเซอร์ปริน๊ 17,500.00

60 30/2564 (CNTR-

0121/64)

30/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

8,516.00

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. ม.7 สำย

ทำงบำ้นเลขที ่59 - วดัป่ำนำนำชำติ

วสัดเุช้ือเพลงิและ

หลอ่ลืน่

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซมคำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. ม.12 เสน้

ซอยบำ้นนำงสดุำรตัน์ บำ้นเลขที ่36 - 

ป่ำสงวน

วสัดสุ ำนกังำน

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้ำงถนน คสล. ม. 1 สำย

ทำงบำ้นนำยประมลู  ลีลำทพิย์-ทำงรถไฟ

วสัดสุ ำนกังำน

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. ม.13 

เสน้ทำงเขำ้บำ้นนำยเสถียร พรรบผุำ

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซมคำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งวำงทอ่ระบำยน ้ำ

พรอ้มบอ่พกั หมูท่ี ่11 จำกสำมแยก

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรขยำยไหลท่ำง ม.18 จำกสี่

แยกบำ้นนำยถนอมสทิธิ ์ สำยจนัดำ  ถงึ

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรง้ถนน คสล. ม.17 เสน้

จำกบำ้นเลขที ่55 - บำ้นส ำรำญ  เวียงค ำ

วสัดโุฆษณำและ

เผยแพร่

(แผนงำนที1่)1.2 กำรจดัท ำสือ่

ประชำสมัพนัธ์

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซมคำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. หมูท่ี ่12 

เสน้ขำ้งบำ้นเลขที ่74

คำ่อำหำรเสรมิ (นม)

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

วสัดสุ ำนกังำน



ล ำดบั เลขทีโ่ครงกำร วนัทีอ่นุมตัิ งำน รำยจ่ำย ชือ่เจ้ำหน้ี งบประมำณทีใ่ช้ หมำยเหตุ

/เลขทีส่ญัญำ ในกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

61 30/2564 (CNTR-

0144/64)

06/05/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.ทีแอนด์เอ็ม 1994 498,000.00

62 30/2564 (CNTR-

0153/64)

21/05/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยมติร์ กำศนอก 6,500.00

63 31/2564 (CNTR-

0122/64)

30/03/2564 งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั อบุลดมีำร์ท (2001)

 จ ำกดั

6,233.00

64 31/2564 (CNTR-

0145/64)

06/05/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.สรุนิทร์ กอ่สรำ้ง 

(2015)

498,000.00

65 32/2564 (CNTR-

0152/64)

21/05/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เจรญิ

เกียรตวิสัดกุอ่สรำ้ง

491,000.00

66 33/2564 (CNTR-

0158/64)

01/06/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.ทีแอนด์เอ็ม 1994 207,000.00

67 34/2564 (CNTR-

0159/64)

01/06/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง วนิเนอร์พำณิชย์ โดย นำง

สพุฒั อตุภู

380,000.00

68 35/2564 (CNTR-

0212/64)

09/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เจรญิ

เกียรตวิสัดกุอ่สรำ้ง

472,000.00

69 36/2564 (CNTR-

0213/64)

09/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เจรญิ

เกียรตวิสัดกุอ่สรำ้ง

139,000.00

70 37/2564 (CNTR-

0214/64)

09/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เจรญิ

เกียรตวิสัดกุอ่สรำ้ง

472,000.00

71 38/2564 (CNTR-

0215/64)

09/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เจรญิ

เกียรตวิสัดกุอ่สรำ้ง

130,000.00

72 39/2564 (CNTR-

0124/64)

30/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ หจก.ไมโครบติ 37,890.00

73 39/2564 (CNTR-

0216/64)

09/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เจรญิ

เกียรตวิสัดกุอ่สรำ้ง

90,000.00

74 4/2564 (CNTR-0058/64) 06/01/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เจรญิ

เกียรตวิสัดกุอ่สรำ้ง

349,000.00

75 4/2564 (CNTR-0149/64) 14/05/2564 งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั วำรนิมลิค์  จ ำกดั 60,733.40

76 40/2564 (CNTR-

0120/64)

30/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สงัคมสงเครำะห์

คำ่วสัดุ หจก.ไมโครบติ 5,200.00

77 40/2564 (CNTR-

0187/64)

12/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย รำ้นวฒันำแอร์ 15,950.00

78 40/2564 (CNTR-

0221/64)

10/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.ทีแอนด์เอ็ม 1994 479,000.00

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่

พกั ม.3 สำยทำงถนน 226-บำ้นนำย

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซมวสัดงุำนบำ้นงำนครวั

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่

พกัและขยำยผวิจรำจร 2 ขำ้งทำง ม.8 

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่

พกั ม.5 สำยทำงบำ้นนำยกง-บำ้นเลขที ่

63

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. ม.3 สำย

ทำงบำ้นแมค่ณู - ซอยเสำโทรศพัท์

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. ม.20 

เสน้ทำงจำกบำ้นนำยสมศรี มลูทำ - ป่ำ

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

หมูท่ี ่3 สำยทำง ถนน 226 ( เสำ

โทรศพัท์ )- ทำงรถไฟ  กวำ้ง 4.00 

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่6 สำยทำง ซอยบำ้นนำงถ ่ำ 

 กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 60.00 เมตร 

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่9  สำยทำงวดัป่ำดงหนอง

หวำย กวำ้ง 4.00 เมตร ยำว 200.00 

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กหมูท่ี ่12 เสน้หลงัโรงเรียนบำ้นวงั

ยำง   กวำ้ง 4 เมตร  หนำ 0.15 เมตร  

วสัดคุอมพวิเตอร์

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กหมูท่ี ่12 บำ้นทำ่ขอนไมยู้ง เสน้

จำกบำ้นนำงสมปองถงึบำ้นนำงฉวี กวำ้ง

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. หมูท่ี ่15 

เสน้รอบป่ำชุมชน

คำ่อำหำรเสรมิ (นม)

วสัดคุอมพวิเตอร์

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซมคำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก  หมูท่ี ่20 จำกบำ้นนำยอ ำคำ  วงศ์



ล ำดบั เลขทีโ่ครงกำร วนัทีอ่นุมตัิ งำน รำยจ่ำย ชือ่เจ้ำหน้ี งบประมำณทีใ่ช้ หมำยเหตุ

/เลขทีส่ญัญำ ในกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

79 41/2564 (CNTR-

0123/64)

30/03/2564 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ หจก.ไมโครบติ 9,100.00

80 41/2564 (CNTR-

0224/64)

10/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.พนญัไชยกอ่สรำ้ง 475,000.00

81 42/2564 (CNTR-

0118/64)

30/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ หจก.ไมโครบติ 20,850.00

82 42/2564 (CNTR-

0188/64)

13/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย นำยคำน พวงเขยีว 24,200.00

83 42/2564 (CNTR-

0225/64)

10/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.พนญัไชยกอ่สรำ้ง 220,000.00

84 43/2564 (CNTR-

0125/64)

30/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

27,696.00

85 43/2564 (CNTR-

0200/64)

19/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยอทุร  สภุำกำร 10,000.00

86 43/2564 (CNTR-

0227/64)

10/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.พนญัไชยกอ่สรำ้ง 85,000.00

87 44/2564 (CNTR-

0132/64)

07/04/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ บรษิทั สตำร์เทค สตลี 

อบุลรำชธำนี  จ ำกดั

19,160.00

88 44/2564 (CNTR-

0226/64)

10/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.พนญัไชยกอ่สรำ้ง 141,000.00

89 45/2564 (CNTR-

0135/64)

22/04/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ

คำ่วสัดุ รำ้น ณิชำ เคมคีอล 50,000.00

90 45/2564 (CNTR-

0223/64)

10/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.พนญัไชยกอ่สรำ้ง 490,000.00

91 46/2564 (CNTR-

0222/64)

10/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.พนญัไชยกอ่สรำ้ง 230,000.00

92 47/2564 (CNTR-

0162/64)

04/06/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ

คำ่วสัดุ รำ้นไอรนิ. ป.พำณิชย์ 41,400.00

93 47/2564 (CNTR-

0220/64)

10/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.สรุนิทร์ กอ่สรำ้ง 

(2015)

493,000.00

94 48/2564 (CNTR-

0206/64)

03/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย รำ้นวฒันำแอร์ 8,400.00

95 48/2564 (CNTR-

0219/64)

10/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.สรุนิทร์ กอ่สรำ้ง 

(2015)

472,000.00

96 49/2564 (CNTR-

0161/64)

04/06/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ รำ้น ส.วริตัน์เมอืงหนิ 5,300.00

97 49/2564 (CNTR-

0218/64)

10/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.สรุนิทร์ กอ่สรำ้ง 

(2015)

472,000.00

98 5/2564 (CNTR-0063/64) 13/01/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.อบุลล ำปำงกอ่สรำ้ง 484,000.00

99 50/2564 (CNTR-

0169/64)

09/06/2564 งำนป้องกนัและบรรเทำสำ

ธำรณภยั

คำ่ครุภณัฑ์ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

14,160.00

100 50/2564 (CNTR-

0228/64)

10/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะ

พลกำรโยธำ 2003

475,000.00

101 50/2564 (CNTR-

0261/64)

03/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

รำยจำ่ยอืน่ มหำวทิยำลยัอบุลรำชธำนี 

(คณะเภสชัศำสตร์)

19,200.00

วสัดคุอมพวิเตอร์

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่17  เสน้จำกบำ้นนำยวเิศษวสัดคุอมพวิเตอร์

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งขยำยไหลท่ำง ถนน 

คสล.หมูท่ี ่18 จำกแยกดงเจำ้ปู่ ตำถงึวสัดอุืน่ (แผนงำนที2่)2.1กำรคดัแยกขยะ

อนิทรีย์/กำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรท ำ

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

(แผนงำนที2่)2.3 กำรคดัแยกขยะ

อนัตรำยคำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กหมูท่ี ่19 ถนน 226 ซอยแมบ่ำ้นวสัดกุอ่สรำ้ง

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก  หมูท่ี ่19 จำกถนน 226 ถงึสี่วสัดวุทิยำศำสตร์

หรือกำรแพทย์

โครงกำรเฝ้ำระวงัป้องกนัและควบคมุ

โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนำ 2019 

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่14 เสน้รอบบงึดำ้นคลองสง่คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่2 สำยทำง  ซอยกลำงทุง่ - วสัดวุทิยำศำสตร์

หรือกำรแพทย์

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรขยำยไหลท่ำงท ัง้สองขำ้งของ

ถนนดว้ยคอนกรีตเสรมิเหล็ก บำ้นโนน

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่7 สำยทำง ซอยเสรมิสขุ 

วสัดกุอ่สรำ้ง

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่5 สำยทำง จำกทำ่ผูใ้หญช่วน

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรปรบัปรุงผวิทำงดว้ยแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต (ASPHALTIC 

ครุภณัฑ์งำนบำ้น

งำนครวั

ตูเ้ย็น

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่13   เสน้ทำงเขำ้บำ้นนำง

รำยจำ่ยอืน่ คำ่ทดสอบ วเิครำะห์และตรวจสอบ

คณุภำพน ้ำ



ล ำดบั เลขทีโ่ครงกำร วนัทีอ่นุมตัิ งำน รำยจ่ำย ชือ่เจ้ำหน้ี งบประมำณทีใ่ช้ หมำยเหตุ

/เลขทีส่ญัญำ ในกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

102 51/2564 (CNTR-

0164/64)

04/06/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ

คำ่ใชส้อย รำ้นเอบ ีมนิิมำร์ท โดย นำง

สดีำ  อทุค ำกอง

56,000.00

103 51/2564 (CNTR-

0229/64)

10/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะ

พลกำรโยธำ 2003

350,000.00

104 52/2564 (CNTR-

0172/64)

14/06/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ หจก.ลคักี้เครือ่งเขยีน 74,300.00

105 52/2564 (CNTR-

0230/64)

10/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะ

พลกำรโยธำ 2003

75,000.00

106 53/2564 (CNTR-

0231/64)

10/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะ

พลกำรโยธำ 2003

472,000.00

107 54/2564 (CNTR-

0179/64)

28/06/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

11,370.00

108 54/2564 (CNTR-

0242/64)

19/08/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.อบุลรวมชำ่ง 450,000.00

109 55/2564 (CNTR-

0178/64)

28/06/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

18,667.00

110 55/2564 (CNTR-

0246/64)

20/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย หจก.อบุลธนภทัร 287,000.00

111 56/2564 (CNTR-

0182/64)

02/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

5,180.00

112 56/2564 (CNTR-

0248/64)

23/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย รำ้นเว็บอบุลดอทคอม โดย 

 นำยภำสกร  วงศ์ละคร

6,900.00

113 57/2564 (CNTR-

0180/64)

02/07/2564 งบกลำง งบกลำง หนองบวัสตัวแพทย์ (หมอ

เตะ๊)

39,600.00

114 58/2564 (CNTR-

0181/64)

02/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ

คำ่ใชส้อย หนองบวัสตัวแพทย์ (หมอ

เตะ๊)

46,300.00

115 59/2564 (CNTR-

0186/64)

12/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ หจก.ถำวรยำงยนต์ ไทร์ 

เซนเตอร์

22,100.00

116 6/2564 (CNTR-0064/64) 13/01/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.อบุลล ำปำงกอ่สรำ้ง 481,000.00

117 6/2564 (CNTR-0150/64) 14/05/2564 งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั วำรนิมลิค์  จ ำกดั 335,846.00

118 61/2564 (CNTR-

0194/64)

14/07/2564 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

7,069.00

119 62/2564 (CNTR-

0196/64)

19/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สงัคมสงเครำะห์

คำ่ครุภณัฑ์ บรษิทั ต ัง้ซุน่เสง่  

เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั

16,720.00

120 62/2564 (CNTR-

0270/64)

16/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย หจก.ไมโครบติ 9,420.00

121 63/2564 (CNTR-

0190/64)

13/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

10,355.00

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

รำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรรณรงค์และป้องกนัโรคไข

เลือดออก

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่16 เสน้จำกบำ้นนำยอำวุธ

วสัดสุ ำนกังำน

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่15 บำ้นทำ่งอย  เสน้รอบป่ำ

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก หมูท่ี ่10  สำยทำงถนน 226 

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งทอ่ระบำยน ้ำพรอ้มบอ่

พกั  หมูท่ี ่16  เสน้บำนนำยสวย  จนัวสัดสุ ำนกังำน

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

เงนิส ำรองจำ่ย

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั

จำกโรคพษิสนุขับำ้

วสัดยุำนพำหนะและ

ขนสง่

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรปรบัปรุงผวิทำงดว้ยแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต (ASPHALTIC 

คำ่อำหำรเสรมิ (นม)

วสัดสุ ำนกังำน

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เกำ้อีส้ ำนกังำน, ตูเ้ก็บเอกสำรสองบำน

เปิด, ตูบ้ำนเลือ่นกระจก จ ำนวน 1 ตูู,้ ตู้

บำนเลือ่นทบึ จ ำนวน 1 ตู้

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซมวสัดสุ ำนกังำน



ล ำดบั เลขทีโ่ครงกำร วนัทีอ่นุมตัิ งำน รำยจ่ำย ชือ่เจ้ำหน้ี งบประมำณทีใ่ช้ หมำยเหตุ

/เลขทีส่ญัญำ ในกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

122 64/2564 (CNTR-

0198/64)

19/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

17,468.00

123 640222021272 (CNTR-

0088/64)

22/02/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ปิยะ

พลกำรโยธำ 2003

222,000.00

124 640322031943 (CNTR-

0126/64)

30/03/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.อบุลล ำปำงกอ่สรำ้ง 1,290,000.00

125 640322031948 (CNTR-

0127/64)

30/03/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.อบุลล ำปำงกอ่สรำ้ง 1,008,000.00

126 640514293731 (CNTR-

0163/64)

04/06/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรรกัษำควำมสงบภำยใน

คำ่วสัดุ หจก.ทอ๊ปเซฟตี ้เซอร์วสิ

แอนด์ซพัพลำย

14,310.00

127 65/2564 (CNTR-

0204/64)

27/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ

คำ่ใชส้อย หนองบวัสตัวแพทย์ (หมอ

เตะ๊)

9,000.00

128 66/2564 (CNTR-

0201/64)

19/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ หจก.ไมโครบติ 10,050.00

129 67/2564 (CNTR-

0197/64)

19/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ หจก.ไมโครบติ 30,000.00

130 68/2564 (CNTR-

0199/64)

19/07/2564 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ หจก.ไมโครบติ 7,800.00

131 69/2564 (CNTR-

0236/64)

13/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์ บรษิทั ต ัง้ซุน่เสง่  

เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั

10,975.00

132 7/2564 (CNTR-0035/64) 12/11/2563 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ หจก.ไมโครบติ 13,000.00

133 7/2564 (CNTR-0066/64) 13/01/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.อบุลล ำปำงกอ่สรำ้ง 484,000.00

134 7/2564 (CNTR-0151/64) 14/05/2564 งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั วำรนิมลิค์  จ ำกดั 68,128.76

135 70/2564 (CNTR-

0235/64)

13/08/2564 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ครุภณัฑ์ บรษิทั ต ัง้ซุน่เสง่  

เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั

89,790.00

136 72/2564 (CNTR-

0233/64)

13/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สงัคมสงเครำะห์

คำ่ครุภณัฑ์ หจก.ล ำ้ฟ้ำ โอเอ แอนด์ 

สเตช ั่นเนอรี่

20,300.00

137 73/2564 (CNTR-

0234/64)

13/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์ หจก.ล ำ้ฟ้ำ โอเอ แอนด์ 

สเตช ั่นเนอรี่

16,000.00

138 74/2564 (CNTR-

0240/64)

19/08/2564 งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่ใชส้อย นำยอทุร  สภุำกำร 18,000.00

139 77/2564 (CNTR-

0241/64)

19/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์ นำยบญุธรรม พนัธนู 8,100.00

140 78/2564 (CNTR-

0243/64)

19/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

5,045.00

141 79/2564 (CNTR-

0250/64)

23/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สงัคมสงเครำะห์

คำ่วสัดุ หจก.ไมโครบติ 14,000.00

142 8/2564 (CNTR-0047/64) 21/12/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย รำ้นวฒันำคำร์แอร์ 18,130.00

143 8/2564 (CNTR-0065/64) 13/01/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.อบุลล ำปำงกอ่สรำ้ง 336,000.00

วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรซอ่มแซมถนนดนิลูกรงั ม.19 

เสน้ทำงจำกบำ้นนำยทองอนิทร์ บรุำ

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

ปรบัปรุงผวิทำงดว้ยแอสฟล์ัตกิคอนกรีต

 สำยทำงบำ้นโนนน้อย - บำ้นทุง่บอน    

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

ปรบัปรุงผวิทำงดว้ยแอสฟล์ัตกิคอนกรีต

 สำยทำงเขำ้ศนูย์เกษตร - สีแ่ยกบำ้น

วสัดเุครือ่งแตง่กำย

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั

จำกโรคพษิสนุขับำ้

วสัดคุอมพวิเตอร์

วสัดคุอมพวิเตอร์

วสัดคุอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เกำ้อีส้ ำนกังำนหนงั, เกำ้อีส้ ำนกังำนหนงั

 (คนงำนท ั่วไปชว่ยงำนบนัทกึขอ้มลู), 

วสัดคุอมพวิเตอร์

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรปรบัปรุงผวิทำงดว้ยแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต (ASPHALTIC 

คำ่อำหำรเสรมิ (นม)

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เกำ้อีผู้บ้รหิำร, ตูเ้ก็บเอกสำร ชนิดรำง

เลือ่น CPT 8

ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ ส ำหรบังำน

ส ำนกังำน, เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ

พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank 

ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์หรือ

จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ ส ำหรบังำน

ส ำนกังำน

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรกำรด ำเนินงำนของ

ศนูย์บรกิำรและถำ่ยทอดเทคโนโลยี

ครุภณัฑ์

ยำนพำหนะและขนสง่

(แผนงำนที2่)2.2 กำรคดัแยกขยะรี

ไซเคลิวสัดสุ ำนกังำน

วสัดคุอมพวิเตอร์

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซมคำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรปรบัปรุงผวิจรำจรแอสฟลัท์ติ

กคอนกรีต ม.15 จำกเสำหลกับำ้น - 



ล ำดบั เลขทีโ่ครงกำร วนัทีอ่นุมตัิ งำน รำยจ่ำย ชือ่เจ้ำหน้ี งบประมำณทีใ่ช้ หมำยเหตุ

/เลขทีส่ญัญำ ในกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

144 80/2564 (CNTR-

0247/64)

23/08/2564 งำนป้องกนัและบรรเทำสำ

ธำรณภยั

คำ่ครุภณัฑ์ หจก.ทอ๊ปเซฟตี ้เซอร์วสิ

แอนด์ซพัพลำย

27,000.00

145 81/2564 (CNTR-

0249/64)

23/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ

คำ่ครุภณัฑ์ บรษิทั ต ัง้ซุน่เสง่  

เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั

6,030.00

146 85/2564 (CNTR-

0262/64)

03/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

29,500.00

147 85/2564 (CNTR-

0266/64)

09/09/2564 งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

5,287.00

148 88/2564 (CNTR-

0271/64)

16/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

8,992.00

149 89/2564 (CNTR-

0272/64)

16/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

16,380.00

150 9/2564 (CNTR-0036/64) 12/11/2563 งำนป้องกนัและบรรเทำสำ

ธำรณภยั

คำ่ครุภณัฑ์ รำ้นอำกิ 30,000.00

151 9/2564 (CNTR-0074/64) 26/01/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.สรุนิทร์ กอ่สรำ้ง 

(2015)

259,000.00

152 90/2564 (CNTR-

0275/64)

16/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

5,210.00

153 91/2564 (CNTR-

0274/64)

16/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สงัคมสงเครำะห์

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

9,828.00

154 92/2564 (CNTR-

0273/64)

16/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ครุภณัฑ์ บรษิทั ต ัง้ซุน่เสง่  

เฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั

11,670.00

155 93/2564 (CNTR-

0283/64)

21/09/2564 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ครุภณัฑ์ หจก.ไมโครบติ 17,000.00

156 94/2564 (CNTR-

0276/64)

16/09/2564 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ หจก.ไมโครบติ 12,000.00

157 95/2564 (CNTR-

0278/64)

16/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ครุภณัฑ์ หจก.ไมโครบติ 44,500.00

158 96/2564 (CNTR-

0277/64)

16/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ หจก.ไมโครบติ 25,100.00

159 98/2564 (CNTR-

0282/64)

20/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ครุภณัฑ์ บรษิทั  อบุลสำยฟ้ำ จ ำกดั 18,900.00

160 CNTR-0001/64 19/10/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยไสว แกน่ทำ้ว 8,300.00

161 CNTR-0003/64 19/10/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยอำทติย์  แกว้ค ำมำ

CNTR-0003/64-1 04/11/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยอำทติย์  แกว้ค ำมำ 35,100.00

162 CNTR-0004/64 19/10/2563 งำนก ำจดัขยะมลูฝอยและ

สิง่ปฏกิูล

คำ่ใชส้อย นำยกูด แหลมไธสง 36,000.00

163 CNTR-0005/64 19/10/2563 งำนก ำจดัขยะมลูฝอยและ

สิง่ปฏกิูล

คำ่ใชส้อย นำยสงวน  แหลมไธสง 36,000.00

164 CNTR-0006/64 20/10/2563 งำนก ำจดัขยะมลูฝอยและ

สิง่ปฏกิูล

คำ่ใชส้อย นำยอรุยั มลูชำติ 36,000.00

165 CNTR-0007/64 20/10/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยอดุร  วรรณสมิ 8,300.00

ครุภณัฑ์เครือ่ง

ดบัเพลงิ

สำยสง่น ้ำ

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน เกำ้อีส้ ำนกังำนหนงั, โตะ๊ท ำงำนเหล็ก

วสัดสุ ำนกังำน (แผนงำนที2่)2.2 กำรคดัแยกขยะรี

ไซเคลิ

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั

ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและ

วทิยุ

พดัลมสไลด์ขนำดไมน้่อยกวำ่ 16 นิ้ว 

รุน่ HT-S16M7  ยีห่อ้ ฮำตำร ิเตรือ่งละ

ครุภณัฑ์งำนบำ้น

งำนครวั

เครือ่งซกัผำ้ 2 ถงั ขนำดไมน้่อยกวำ่  

12 กก.

ครุภณัฑ์

ยำนพำหนะและขนสง่

เรือทอ้งแบนไฟเบอร์กลำส

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล. หมู ่2 สำย

ทำกลำงทุง่-หนองขำม

วสัดสุ ำนกังำน

วสัดสุ ำนกังำน

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน รำยกำร ตูบ้ำนเลือ่นทบึ  จ ำนวน 4 ตู้

ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์หรือ

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบัส ำนงัำน 

(จอแสดงภำพขนำดไมน้่อยกวำ่ 19 นิ้ว)วสัดคุอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์

รำยกำร  เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 

ส ำหรบังำนประมวลผล  จ ำนวน  1 

เครือ่ง, รำยกำร  เครือ่งพมิพ์ 

วสัดโุฆษณำและ

เผยแพร่ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและ

วทิยุ

"เครือ่งเสยีง  พรอ้มอปุกรณ์ครบชุด

1.NPE  Power Mixer  GT-850 

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำยรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำรคนงำนประจ ำ

ศนูย์บรกิำรและถำ่ยทอดเทคโนโลยีรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำรคนงำนประจ ำ

ศนูย์บรกิำรและถำ่ยทอดเทคโนโลยีรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำแรงงำน

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำแรงงำน

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำแรงงำน

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำย



ล ำดบั เลขทีโ่ครงกำร วนัทีอ่นุมตัิ งำน รำยจ่ำย ชือ่เจ้ำหน้ี งบประมำณทีใ่ช้ หมำยเหตุ

/เลขทีส่ญัญำ ในกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

166 CNTR-0008/64 20/10/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยสชุำต ิเจรญิเชำว์ 8,300.00

167 CNTR-0009/64 20/10/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยเกรียงไกร วงค์สทุำ 8,300.00

168 CNTR-0010/64 20/10/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยอคัรเดช วจิำรณ์ 8,300.00

169 CNTR-0011/64 22/10/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยจีระศกัดิ ์ชณิกะธรรม 8,300.00

170 CNTR-0014/64-6 11/02/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ บรษิทั  ประจกัษ์พบิลู 

(1998) จ ำกดั

100,000.00

171 CNTR-0018/64 22/10/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยรศัม ีสลกัลำย 36,000.00

172 CNTR-0019/64 27/10/2563 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

1,845.00

173 CNTR-0020/64 28/10/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ หจก.ลคักี้เครือ่งเขยีน 1,200.00

174 CNTR-0021/64 28/10/2563 งำนศำสนำวฒันธรรม

ทอ้งถิน่

คำ่ใชส้อย นำยบวัรี  วงจนัแดง 6,000.00

175 CNTR-0022/64 28/10/2563 งำนศำสนำวฒันธรรม

ทอ้งถิน่

คำ่ใชส้อย รำ้น ยู แอนด์ ไอ โดย 

นำงสำวเพ็ญพร วมิลศรี

นรำชยั

3,600.00

176 CNTR-0023/64 03/11/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยสชุำต ิเจรญิเชำว์ 27,000.00

177 CNTR-0025/64 04/11/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยไสว แกน่ทำ้ว 27,000.00

178 CNTR-0026/64 04/11/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยจีระศกัดิ ์ชณิกะธรรม 27,000.00

179 CNTR-0027/64 04/11/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยอดุร  วรรณสมิ 27,000.00

180 CNTR-0028/64 04/11/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยเกรียงไกร วงค์สทุำ 27,000.00

181 CNTR-0029/64 09/11/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยอคัรเดช วจิำรณ์ 27,000.00

182 CNTR-0031/64 05/11/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย อูท่วีชยั ออโตเ้ซอร์วสิ 4,150.00

183 CNTR-0032/64 09/11/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ หจก.ไมโครบติ 3,900.00

184 CNTR-0033/64 09/11/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย หจก.ไมโครบติ 2,140.00

185 CNTR-0037/64 03/12/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยสทุศัน์ สมิพนัธ์ 24,600.00

186 CNTR-0038/64 13/11/2563 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย หจก.ลคักี้เครือ่งเขยีน 800.00

187 CNTR-0039/64 27/11/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ หจก.ล ำ้ฟ้ำ โอเอ แอนด์ 

สเตช ั่นเนอรี่

4,800.00

188 CNTR-0040/64 30/11/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย บรษิทั โตโยตำ้ ดลีกัซ์ จ ำกดั 4,849.78

189 CNTR-0044/64 14/12/2563 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ รำ้นทรพัย์อนนัต์เซอร์วสิ 1,800.00

190 CNTR-0045/64 15/12/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย หจก.ล ำ้ฟ้ำ โอเอ แอนด์ 

สเตช ั่นเนอรี่

375.00

191 CNTR-0046/64 15/12/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย รำ้นวฒันำแอร์ 1,300.00

192 CNTR-0049/64 21/12/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย อูท่วีชยั ออโตเ้ซอร์วสิ 2,100.00

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำยรำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำย

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำยรำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำย

วสัดเุช้ือเพลงิและ

หลอ่ลืน่

น ้ำมนัเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (ต ัง้แต่

ตลุำคม 2563 - มกรำคม 2564)วงเงนิ

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำรคนงำนประจ ำ

ศนูย์บรกิำรและถำ่ยทอดเทคโนโลยีวสัดกุอ่สรำ้ง จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง

วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรจดังำนประเพณีลอยกระทง

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

รำชกำรทีไ่มเ่ขำ้

โครงกำรจดังำนประเพณีลอยกระทง

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำยรำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำยรำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำย

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำยรำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำย

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำยคำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมรถบรรทุกขยะ  หมำยเลข

ทะเบยีน 83-2033วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดคุอมพวิเตอร์ หมกึเครือ่งพมิพ์ 79A

 จ ำนวน 3 กลอ่งคำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

416-52-0001 และเครือ่งคอมพวิเตอร์รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำรคนงำนประจ ำ

ศนูย์บรกิำรและถำ่ยทอดเทคโนโลยีรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดคุอมพวิเตอร์

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

เช็คระยะตำมกำรใชง้ำน รถกระบะ 4 

ประต ูหมำยเลขทะเบยีน กม9612

วสัดคุอมพวิเตอร์ วสัดคุอมพวิเตอร์

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมเครือ่งปรบัอำกำศ 

420-58-0001 หอ้งนำยกคำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

จำ้งเหมำซอ่มแซมรถบรรทุกขยะ 

หมำยเลขทะเบยีน 83-2033



ล ำดบั เลขทีโ่ครงกำร วนัทีอ่นุมตัิ งำน รำยจ่ำย ชือ่เจ้ำหน้ี งบประมำณทีใ่ช้ หมำยเหตุ

/เลขทีส่ญัญำ ในกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

193 CNTR-0050/64 22/12/2563 งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

481.00

194 CNTR-0051/64 22/12/2563 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

3,953.00

195 CNTR-0054/64 04/01/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สงัคมสงเครำะห์

คำ่ใชส้อย หจก.ล ำ้ฟ้ำ โอเอ แอนด์ 

สเตช ั่นเนอรี่

1,000.00

196 CNTR-0060/64 12/01/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

640.00

197 CNTR-0061/64 12/01/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย นำยบญุธรรม พนัธนู 1,700.00

198 CNTR-0062/64 12/01/2564 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย นำยบญุธรรม พนัธนู 400.00

199 CNTR-0067/64 15/01/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย นำยบญุธรรม พนัธนู 1,600.00

200 CNTR-0068/64 18/01/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย อูท่วีชยั ออโตเ้ซอร์วสิ 4,100.00

201 CNTR-0075/64 27/01/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำงสำวศนัสนีย์  มำตบญุโท 3,500.00

202 CNTR-0081/64-7 28/06/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ บรษิทั  ประจกัษ์พบิลู 

(1998) จ ำกดั

99,000.00

203 CNTR-0084/64 19/02/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย รำ้นวฒันำแอร์ 3,900.00

204 CNTR-0093/64 02/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยสชุำต ิเจรญิเชำว์ 72,000.00

205 CNTR-0094/64 02/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยจีระศกัดิ ์ชณิกะธรรม 72,000.00

206 CNTR-0095/64 02/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยอดุร  วรรณสมิ 72,000.00

207 CNTR-0096/64 02/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยเสถียร รกัษำรอด 72,000.00

208 CNTR-0097/64 02/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยเกรียงไกร วงค์สทุำ 72,000.00

209 CNTR-0098/64 02/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยสทุศัน์ สมิพนัธ์ 72,000.00

210 CNTR-0099/64 02/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยไสว แกน่ทำ้ว 72,000.00

211 CNTR-0100/64 02/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยรศัม ีสลกัลำย 72,000.00

212 CNTR-0101/64 02/03/2564 งำนก ำจดัขยะมลูฝอยและ

สิง่ปฏกิูล

คำ่ใชส้อย นำยสงวน  แหลมไธสง 72,000.00

213 CNTR-0102/64 02/03/2564 งำนก ำจดัขยะมลูฝอยและ

สิง่ปฏกิูล

คำ่ใชส้อย นำยอรุยั มลูชำติ 72,000.00

214 CNTR-0103/64 02/03/2564 งำนก ำจดัขยะมลูฝอยและ

สิง่ปฏกิูล

คำ่ใชส้อย นำยกูด แหลมไธสง 72,000.00

215 CNTR-0104/64 03/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ หจก.ไมโครบติ 3,600.00

216 CNTR-0105/64 03/03/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สงัคมสงเครำะห์

คำ่ใชส้อย หจก.ไมโครบติ 2,130.00

วสัดกุำรเกษตร วสัดกุำรเกษตร

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั วสัดงุำนบำ้นงำนครวั

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

วสัดกุอ่สรำ้ง วสัดกุอ่สรำ้ง (ไมอ้ดัยำง)

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมบำนประต ูหอ้งกองกำรศกึษำ

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมประส ำนกังำน กองคลงั

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

จำ้งเหมำซอ่มแซมรถตู ้หมำยเลข

ทะเบยีน นข 2976คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมรถบรรทุกขยะ ปะผ ุหมำยเลข

ทะเบยีน 83-2033

วสัดเุช้ือเพลงิและ

หลอ่ลืน่

น ้ำมนัเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (ต ัง้แต่

กุมภำพนัธ์2564-มถิุนำยน 2564)

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมเครือ่งปรบัอำกำศ หอ้ง

ส ำนกังำนปลดั หมำยเลขครุภณัฑ์ รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำยรำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำย

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำยรำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำยรำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำย

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำรคนงำนประจ ำ

ศนูย์บรกิำรและถำ่ยทอดเทคโนโลยีรำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำ

ต ำบลบุง่หวำยรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำบรกิำรคนงำนประจ ำ

ศนูย์บรกิำรและถำ่ยทอดเทคโนโลยีรำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำแรงงำน

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำแรงงำน

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำแรงงำน

วสัดโุฆษณำและ

เผยแพร่

วสัดโุฆษณำและเผยแพร ่แบตกลอ้ง 

LP-E6N CANON EOS 70Dคำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

416-55-0007

ซอ่มแซมเครือ่งปริน้เตอร์ MP 287 



ล ำดบั เลขทีโ่ครงกำร วนัทีอ่นุมตัิ งำน รำยจ่ำย ชือ่เจ้ำหน้ี งบประมำณทีใ่ช้ หมำยเหตุ

/เลขทีส่ญัญำ ในกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

217 CNTR-0106/64 04/03/2564 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

1,770.00

218 CNTR-0109/64 11/03/2564 งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ รำ้นอดลุย์กำรเกษตร 1,050.00

219 CNTR-0110/64 11/03/2564 งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

2,093.00

220 CNTR-0111/64 11/03/2564 งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

383.00

221 CNTR-0112/64 11/03/2564 งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั ดมีำร์ท (2001) 

จ ำกดั

4,271.00

222 CNTR-0114/64 11/03/2564 งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั ดมีำร์ท (2001) 

จ ำกดั

4,599.00

223 CNTR-0115/64 11/03/2564 งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

2,514.00

224 CNTR-0116/64 15/03/2564 งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

2,686.00

225 CNTR-0117/64-1 21/04/2564 งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่ใชส้อย บรษิทั  ประจกัษ์พบิลู 

(1998) จ ำกดั

36,522.00

226 CNTR-0131/64 01/04/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยกนัสอน ครองยุทธ 38,100.00

227 CNTR-0133/64 19/04/2564 งำนก ำจดัขยะมลูฝอยและ

สิง่ปฏกิูล

คำ่ใชส้อย นำยวรุฒ ิรำชบตุร 51,000.00

228 CNTR-0134/64 19/04/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยปวีรภทัร์ แสนทวีสขุ 48,000.00

229 CNTR-0146/64 07/05/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย มำลยัพรอเิลคทรอนิกส์และ

เคมภีณัฑ์

3,500.00

230 CNTR-0147/64 11/05/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ

คำ่วสัดุ หจก.ทอ๊ปเซฟตี ้เซอร์วสิ

แอนด์ซพัพลำย

4,700.00

231 CNTR-0155/64 28/05/2564 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย รำ้นวฒันำแอร์ 2,000.00

232 CNTR-0156/64 28/05/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย รำ้นวฒันำแอร์ 1,900.00

233 CNTR-0157/64 31/05/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย รำ้นวฒันำแอร์ 2,700.00

234 CNTR-0160/64 02/06/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ รำ้นมำรวยพริน้ติง้แอนด์

ดไีซน์

1,670.00

235 CNTR-0165/64 07/06/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย รำ้นวฒันำคำร์แอร์ 2,800.00

236 CNTR-0166/64-3 15/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ

คำ่ใชส้อย บรษิทั  ประจกัษ์พบิลู 

(1998) จ ำกดั

86,442.50

วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน

วสัดกุำรเกษตร จดัซ้ือวสัดกุำรเกษตร

วสัดกุำรเกษตร วสัดกุำรเกษตร

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั วสัดงุำนบำ้นงำนครวัศนูย์พฒันำเด็ก

เล็กบำ้นวงัยำง

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั วสัดงุำนบำ้นงำนครวั ศนูย์พฒันำเด็ก

เล็กบำ้นวงัยำง

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั วสัดงุำนบำ้นงำนครวั ศนูย์พฒันำเด็ก

เล็กบำ้นโนนบอน

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั วสัดงุำนบำ้นงำนครวั ศนูย์พฒันำเด็ก

เล็กบำ้นโนนบอน

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั วสัดงุำนบำ้นงำนครวั ศนูย์น ำรอ่งต ำบล

บุง่หวำย

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรคลองสวยน ้ำใสคนไทยมสีขุ

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

งำนจำ้งเหมำบรกิำรพนกังำนขบัรถยนต์

(รถตู)้รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

คำ่จำ้งเหมำแรงงำน

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

จำ้งเหมำบรกิำรพนกังำนชว่ยงำนนิตกิร

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมรถกูชี้พ หมำยเลขทะเบยีน กษ

 6929

วสัดวุทิยำศำสตร์

หรือกำรแพทย์

เตมิน ้ำยำเครือ่งดบัเพลงิ

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

จำ้งเหมำซอ่มแซมเครือ่งปรบัอำกำศ 

หมำยเลขครุภณัฑ์ คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

จำ้งเหมำซอ่มแซมเครือ่งปรบัอำกำศ  

หมำยเลขครุภณัฑ4์20-59-0001

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมเครือ่งปรบัอำกำศ หมำยเลข

ครุภณัฑ์ 420-62-0037 (หอ้งป้องกนัวสัดโุฆษณำและ

เผยแพร่

ป้ำยไวนิลวนัเฉลมิพระชนมพรรษำ

สมเด็จพระนำงเจำ้สทุดิำ พชัรสธุำพมิล

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมรถกูชี้พ(ซอ่มแซมแอร์) กษ 

6929รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรรณรงค์และป้องกนัโรคไข

เลือดออก



ล ำดบั เลขทีโ่ครงกำร วนัทีอ่นุมตัิ งำน รำยจ่ำย ชือ่เจ้ำหน้ี งบประมำณทีใ่ช้ หมำยเหตุ

/เลขทีส่ญัญำ ในกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

237 CNTR-0167/64 10/06/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ

คำ่ใชส้อย นำยสพุจน์ แกว้มกุดำ 13,000.00

238 CNTR-0171/64 10/06/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

สำธำรณสขุ

คำ่ใชส้อย นำยรสัม ีค ำภรีู 13,000.00

239 CNTR-0173/64 14/06/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย อูท่วีชยั ออโตเ้ซอร์วสิ 3,700.00

240 CNTR-0174/64-6 29/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ บรษิทั  ประจกัษ์พบิลู 

(1998) จ ำกดั

103,700.00

241 CNTR-0175/64 17/06/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

4,099.00

242 CNTR-0185/64 09/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำงวงเดอืน พนัธ์ุดี 2,300.00

243 CNTR-0189/64 13/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยทศพล  บญุลำ 4,700.00

244 CNTR-0192/64 13/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ รำ้นมำรวยพริน้ติง้แอนด์

ดไีซน์

2,930.00

245 CNTR-0193/64-1 20/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ บรษิทั  ประจกัษ์พบิลู 

(1998) จ ำกดั

28,074.40

246 CNTR-0195/64 19/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย อูท่วีชยั ออโตเ้ซอร์วสิ 3,850.00

247 CNTR-0202/64 23/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย รำ้นรมิไทร คอมพวิเตอร์ 2,000.00

248 CNTR-0203/64 23/07/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย รำ้นวฒันำแอร์ 950.00

249 CNTR-0205/64 03/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

2,865.00

250 CNTR-0207/64 04/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยกนัสอน ครองยุทธ 18,000.00

251 CNTR-0208/64-2 20/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ บรษิทั  ประจกัษ์พบิลู 

(1998) จ ำกดั

46,225.40

252 CNTR-0209/64 06/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยทศพล  บญุลำ 2,000.00

253 CNTR-0210/64 09/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ รำ้น ส.วริตัน์เมอืงหนิ 3,800.00

254 CNTR-0211/64 09/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่วสัดุ รำ้น ส.วริตัน์เมอืงหนิ 3,225.00

255 CNTR-0232/64 11/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่วสัดุ รำ้นมำรวยพริน้ติง้แอนด์

ดไีซน์

1,670.00

256 CNTR-0237/64 16/08/2564 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย หจก.ล ำ้ฟ้ำ โอเอ แอนด์ 

สเตช ั่นเนอรี่

2,135.00

257 CNTR-0238/64 16/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย หจก.ล ำ้ฟ้ำ โอเอ แอนด์ 

สเตช ั่นเนอรี่

1,990.00

258 CNTR-0239/64 18/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย อูท่วีชยั ออโตเ้ซอร์วสิ 1,480.00

259 CNTR-0244/64 19/08/2564 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย หจก.ไมโครบติ 4,770.00

260 CNTR-0245/64 24/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

กำรศกึษำ

คำ่ใชส้อย หจก.ไมโครบติ 1,790.00

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรรณรงค์และป้องกนัโรคไข

เลือดออก

รำยจำ่ยเกีย่วเนื่อง

กบักำรปฏบิตัิ

โครงกำรรณรงค์และป้องกนัโรคไข

เลือดออก

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมเปลีย่นถำ่ยน ้ำมนัเครือ่ง รถกู้

ชีพ กษ 6929วสัดเุช้ือเพลงิและ

หลอ่ลืน่

น ้ำมนัเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ (ต ัง้แต่

มถิุนำยน 2564 -กนัยำยน 2564)

วสัดสุ ำนกังำน จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมเครือ่งพ่นหมอกควนั 

หมำยเลขครุภณัฑ์ 625-61-0001คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมรถบรรทุกขยะ หมำยเลข

ทะเบยีน 83-2033วสัดโุฆษณำและ

เผยแพร่

จำ้งเหมำพมิพ์ป้ำยไวนิลสมเด็จพระ

เจำ้อยูห่วัมหำวชริำลงกรณบดนิทรเทพ

วสัดเุช้ือเพลงิและ

หลอ่ลืน่

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลงิ น ้ำมนัดเีซล 

จ ำนวน 952 ลติรๆละ 30 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

จำ้งเหมำเช็คระยะรถตู ้หมำยเลข

ทะเบยีน นข 2976รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

จำ้งเหมำซอ่มแซมเครือ่งปรบัอำกำศ 

หอ้งรองปลดั หมำยเลขครุภณัฑ์ วสัดงุำนบำ้นงำนครวั จดัซ้ือวสัดงุำนบำ้นงำนครวั ส ำนกัปลดั

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

งำนจำ้งเหมำบรกิำรพนกังำนขบัรถยนต์

(รถตู)้วสัดเุช้ือเพลงิและ

หลอ่ลืน่

น ้ำมนัเช้ือเพลงิ จ ำนวน 1,219 ลติรๆละ

 30 บำท

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

จำ้งเหมำซอ่มแซมรถบรรทุกขยะ 

หมำยเลขทะเบยีน 83-2033วสัดกุอ่สรำ้ง จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง ซอ่มแซมถนน ม.17

วสัดกุอ่สรำ้ง จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง ซอ่มแซมถนน ม.19

วสัดโุฆษณำและ

เผยแพร่

ป้ำยไวนิลทรงพระเจรญิ 12 สงิหำคม 

2564

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำ

ซึง่บรกิำร

รำยจำ่ยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่บรกิำร

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมไฟรถบรรทุกขยะ หมำยเลข

ทะเบยีน 83-2033คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมเครือ่งคอมพวิเตอร์และ

เครือ่งพมิพ์ จ ำนวน 3 รำยกำรคำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

จดัจำ้งซอ่มแซมเครือ่งคอมพวิเตอร์และ

เครือ่งพมิพ์   จ ำนวน  2  รำยกำร



ล ำดบั เลขทีโ่ครงกำร วนัทีอ่นุมตัิ งำน รำยจ่ำย ชือ่เจ้ำหน้ี งบประมำณทีใ่ช้ หมำยเหตุ

/เลขทีส่ญัญำ ในกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง

รำยงำนผลกำรจดัซ้ือจดัจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร

261 CNTR-0251/64 24/08/2564 งำนสง่เสรมิกำรเกษตร คำ่วสัดุ รำ้นอดลุย์กำรเกษตร 1,840.00

262 CNTR-0254/64 30/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย อูท่วีชยั ออโตเ้ซอร์วสิ 3,250.00

263 CNTR-0255/64 30/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย รำ้นวฒันำแอร์ 2,100.00

264 CNTR-0256/64 30/08/2564 งำนบรหิำรท ั่วไป คำ่ใชส้อย นำยคำน พวงเขยีว 3,800.00

265 CNTR-0260/64 31/08/2564 งำนระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษำ

คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

3,964.00

266 CNTR-0263/64 06/09/2564 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่วสัดุ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

3,745.00

267 CNTR-0264/64 06/09/2564 งำนก ำจดัขยะมลูฝอยและ

สิง่ปฏกิูล

คำ่ครุภณัฑ์ บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั 

(มหำชน)

1,516.00

268 CNTR-0267/64 13/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย รำ้นวฒันำแอร์ 2,600.00

269 CNTR-0268/64 13/09/2564 งำนบรหิำรท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน

คำ่ใชส้อย หจก.ไมโครบติ 2,390.00

270 CNTR-0279/64 16/09/2564 งำนบรหิำรงำนคลงั คำ่ใชส้อย หจก.ไมโครบติ 4,900.00

271 CNTR-0281/64 21/09/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ครุภณัฑ์ บรษิทั สยำมโกลบอลเฮำ้ส์ 

จ ำกดั (มหำชน)

2,980.00

272 CNTR-0290/63-1 06/01/2564 งำนกอ่สรำ้ง คำ่ทีด่นิและสิง่กอ่สรำ้ง หจก.พนญัไชยกอ่สรำ้ง 460,000.00

33,017,789.20

ปัญหาและอปุสรรค

............................ไมม่.ี......................................................

ขอ้เสนอแนะ

............................ไมม่.ี......................................................

รวม

วสัดกุำรเกษตร จดัซ้ือวสัดกุำรเกษตร ปุ๋ ยยูเรีย

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

จำ้งเหมำซอ่มแซมรถตู ้หมำยเลข

ทะเบยีน นข 2976คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมเครือ่งปรบัอำกำศ หอ้งส ำนกั

ปลดัคำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมเครือ่งพ่นหมอกควนั

วสัดงุำนบำ้นงำนครวั จดัซ้ือวสัดงุำนบำ้นงำนครวั ศนูย์พฒันำ

เด็กเล็กบำ้นโนนบอน

วสัดสุ ำนกังำน วสัดสุ ำนกังำน กองคลงั

ครุภณัฑ์กอ่สรำ้ง รถเข็นของหลงัโคง้ 2 ลอ้ยำงตนั 10 นิ้ว

ขนำด 150 กก. ส ำหรบัเคลือ่นยำ้ย

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

จำ้งเหมำซอ่มแซมเครือ่งปรบัอำกำศ 

กองชำ่ง

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

จำ้งเหมำซอ่มแซมเครือ่งคอมพวิเตอร์

และเครือ่งปริน้เตอร์ กองชำ่ง

คำ่บ ำรุงรกัษำและ

ซอ่มแซม

ซอ่มแซมเครือ่งพมิพ์ (เปลีย่นดรมั) 

หมำยเลขทะเบยีน 416-62-0078ครุภณัฑ์กอ่สรำ้ง กระบอกคอริง่เจำะคอนกรีต  ขนำด 

เสน้ผำ่ศนูย์กลำง  3  นิ้ว  จ ำนวน 2 

คำ่กอ่สรำ้งสิง่

สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้ง คสล.หมูท่ี ่13  บำ้น

โนนบอน สำยทำงชำ้งคลองสง่น ้ำ กวำ้ง 


