เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

เลขทรายงาน
ขอซื้อขอจาง
03/10/2562 63-45-00111-5320100-00001
วันที่จัดทํา

ชื่อเจาหนี้
นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ

03/10/2562 63-45-00224-5320100-00001
04/10/2562 63-45-00111-5320200-00001

วันที่อนุมัติ

หมวด

04/10/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

คาใชสอย

04/10/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

04/10/2562
นายหิรัญ ญานจรุญ

งาน

งานกีฬาและ
นันทนาการ

04/10/2562 63-45-00262-5320300-00001

รานเจริญรัตน

07/10/2562 63-45-00111-5320200-00002

รานบุญประดับเครื่อง
เขียน

08/10/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

07/10/2562 63-45-00111-5320200-00005

นางชุบ เมืองนาคิน

08/10/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

07/10/2562 63-45-00113-5320100-00001

นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ

08/10/2562 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย

10/10/2562 63-45-00111-5320200-00006

นางทิพย ใหมศรี

04/10/2562

คาใชสอย

10/10/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

10/10/2562 63-45-00111-5320200-00007 นางสาวจุฑามาศ เฉยชา 10/10/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

ประเภทรายจาย โครงการ/รายการ
รายจายเพื่อใหไดมา รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
ซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการแขงขัน
การปฏิบัติราชการที่ไม กีฬานักเรียน
เขาลักษณะรายจาย องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวดอื่นๆ
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

จํานวนเงิน

สถานะ

420.00 ทําสัญญา
3,600.00 ทําสัญญา
1,500.00 ทําสัญญา

16,304.00 ทําสัญญา

3,000.00 ทําสัญญา
805.00 ทําสัญญา
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

210.00 ทําสัญญา
890.00 ทําสัญญา
5,000.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

10/10/2562 63-45-00111-5320200-00008

นางสาวศิณีรัตน วงค
พราหมณ

10/10/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

11/10/2562 63-45-00111-5320100-00002

ราน พี.เอ กอปป

15/10/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

หางหุนสวนจํากัด บุญ
17/10/2562 งานบริหารทั่วไป
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
หางหุนสวนจํากัด บุญ
63-45-00113-5330800-00001
17/10/2562 งานบริหารงานคลัง
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
งานบริหารทั่วไป
หางหุนสวนจํากัด บุญ
63-45-00121-5330800-00001
17/10/2562 เกี่ยวกับการรักษา
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ความสงบภายใน
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานศูนยบริการ
63-45-00224-5330800-00001
17/10/2562
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
สาธารณสุข
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานกําจัดขยะมูล
63-45-00244-5330800-00001
17/10/2562
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
หางหุนสวนจํากัด บุญ
63-45-00242-5330800-00001
17/10/2562 งานไฟฟาถนน
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)

16/10/2562 63-45-00111-5330800-00001

คาวัสดุ

16/10/2562

คาวัสดุ

16/10/2562
16/10/2562
16/10/2562
17/10/2562

คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาวัสดุ

21/10/2562 63-45-00111-5320100-00004

ราน พี.เอ กอปป

25/10/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

22/10/2562 63-45-00111-5330200-00001

รานปนหลี 2552

25/10/2562 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

8,500.00 ทําสัญญา
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

11,567.60 ทําสัญญา
270.21 ทําสัญญา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ

1,550.00 ทําสัญญา

5,495.30 ทําสัญญา
465.85 ทําสัญญา
38,695.27 ทําสัญญา
31,907.95 ทําสัญญา
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

1,320.00 ทําสัญญา
4,836.40 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

24/10/2562 63-45-00244-5320400-00001

นายวุฒิชัย ทิพยศ

25/10/2562

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

คาใชสอย

28/10/2562 63-45-00111-5320100-00005

นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ

29/10/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

28/10/2562 63-45-00121-5331000-00001

รานปนหลี 2552

งานบริหารทั่วไป
29/10/2562 เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

คาวัสดุ

30/10/2562 63-45-00113-5320100-00002

นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ

01/11/2562 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย

01/11/2562 63-45-00111-5320100-00007 นางสาวเรณู จํานงคเวช 01/11/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

01/11/2562 63-45-00111-5320100-00008

นางณฐินี คุมเจริญ

01/11/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

01/11/2562 63-45-00111-5320100-00009

นางสาวนิศา มังสาลี

01/11/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

01/11/2562 63-45-00111-5320100-00010

นายสีนวล เอี่ยมจํารัส

01/11/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

นายกิตตินันท กระจาง
01/11/2562 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย
พันธุ
งานศูนยบริการ
คาใชสอย
01/11/2562 63-45-00224-5320100-00002 นางปราณี ทับทิมแดง 01/11/2562
สาธารณสุข
01/11/2562 63-45-00113-5320100-00003

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

940.00 ทําสัญญา
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

2,717.80 ทําสัญญา

วัสดุการเกษตร
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

420.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

210.00 ทําสัญญา
138,000.00 ทําสัญญา
138,000.00 ทําสัญญา
121,680.00 ทําสัญญา
138,000.00 ทําสัญญา
113,400.00 ทําสัญญา
138,000.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

01/11/2562 63-45-00241-5320100-00001

นายสนิท ตรีฉัตร

01/11/2562

01/11/2562 63-45-00241-5320100-00002

นายอนันต โกสุมศรี

01/11/2562

01/11/2562 63-45-00241-5320100-00003

นายวิจิตร โกมุทมาส

01/11/2562

01/11/2562 63-45-00244-5320100-00001

นายสมบัติ ชัยยศ

01/11/2562

01/11/2562 63-45-00244-5320100-00002 นายวัชรินทร ไมลาใคร 01/11/2562
01/11/2562 63-45-00244-5320100-00003

01/11/2562

01/11/2562 63-45-00244-5320100-00004

นายเฉลียว ยิ้มพันธุ

01/11/2562

01/11/2562 63-45-00244-5320100-00005

นางสาวเพลินจันทร
สินธุประสิทธิ์

01/11/2562

01/11/2562 63-45-00244-5320100-00006 นางสาวดุษณีย เฉลียวเลิศ 01/11/2562

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

113,400.00 ทําสัญญา

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

113,400.00 ทําสัญญา

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

113,400.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย
คาใชสอย
คาใชสอย
คาใชสอย
คาใชสอย
คาใชสอย

113,400.00 ทําสัญญา
113,400.00 ทําสัญญา
113,400.00 ทําสัญญา
113,400.00 ทําสัญญา
113,400.00 ทําสัญญา
113,400.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

01/11/2562 63-45-00244-5320100-00007 นายปรีชา ออนละมอม 01/11/2562
01/11/2562 63-45-00244-5320100-00008

นายกิตติ วงษพิทักษ

01/11/2562

01/11/2562 63-45-00244-5320100-00009

นางวาสนา โพธิ์ทอง

01/11/2562

01/11/2562 63-45-00244-5320100-00010 นายวสันต ออนละมอม 01/11/2562
01/11/2562 63-45-00244-5320100-00011

นายพิพัฒน นพรัตน

01/11/2562

01/11/2562 63-45-00244-5320100-00012

นายอิทธิพล เพิ่มพูล

01/11/2562

01/11/2562 63-45-00244-5320100-00013

นายเดือน โพธิปน

01/11/2562

04/11/2562 63-45-00244-5320400-00002

นายสมศักดิ์ ชูบรรจง

05/11/2562

04/11/2562 63-45-00244-5330100-00001

รานไทยวิวัฒน

05/11/2562

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

คาใชสอย
คาใชสอย
คาใชสอย
คาใชสอย
คาใชสอย
คาใชสอย
คาใชสอย
คาใชสอย
คาวัสดุ

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม
วัสดุสํานักงาน

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

28,350.00 ทําสัญญา
113,400.00 ทําสัญญา
113,400.00 ทําสัญญา
113,400.00 ทําสัญญา
113,400.00 ทําสัญญา
113,400.00 ทําสัญญา
113,400.00 ทําสัญญา
4,700.00 ทําสัญญา
6,400.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

04/11/2562 63-45-00263-5320300-00001

04/11/2562 63-45-00263-5320300-00002

รานไทยวิวัฒน

ราน เมืองนาคิน

04/11/2562 63-45-00263-5320300-00003

รุงเรืองดิจิตอลโฟโต

05/11/2562 63-45-00111-5320100-00011

ราน พี.เอ กอปป

06/11/2562 63-45-00111-5330100-00001
06/11/2562 63-45-00111-5330300-00001

รานบุญประดับเครื่อง
เขียน
รานบุญประดับเครื่อง
เขียน

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม โครงการจัดงาน
ตาง ๆ
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

3,600.00 ทําสัญญา

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม โครงการจัดงาน
ตาง ๆ
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

720.00 ทําสัญญา

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม โครงการจัดงาน
ตาง ๆ
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

1,000.00 ทําสัญญา

06/11/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

6,235.00 ทําสัญญา

06/11/2562 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

9,619.00 ทําสัญญา

06/11/2562 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว

5,430.00 ทําสัญญา

05/11/2562

05/11/2562

05/11/2562

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

07/11/2562 63-45-00113-5331400-00001

รานคลีนิคคอม

07/11/2562 63-45-00242-5330200-00001

วัฒนาวิทยุ

07/11/2562 63-45-00263-5320300-00004

รานไทยวิวัฒน

07/11/2562 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

4,770.00 ทําสัญญา

07/11/2562 งานไฟฟาถนน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

30,770.00 ทําสัญญา

07/11/2562

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

หางหุนสวนจํากัด บุญ
12/11/2562 งานบริหารทั่วไป
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
หางหุนสวนจํากัด บุญ
63-45-00113-5330800-00002
12/11/2562 งานบริหารงานคลัง
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
งานบริหารทั่วไป
63-45-00121-5320400-00001
วัลลภการไฟฟา
12/11/2562 เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไป
หางหุนสวนจํากัด บุญ
63-45-00121-5330800-00002
12/11/2562 เกี่ยวกับการรักษา
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ความสงบภายใน
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานศูนยบริการ
63-45-00224-5330800-00002
12/11/2562
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
สาธารณสุข

คาวัสดุ

คาใชสอย

12/11/2562 63-45-00111-5330800-00003

คาวัสดุ

12/11/2562

คาวัสดุ

12/11/2562

12/11/2562
12/11/2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม โครงการจัดงาน
ตาง ๆ
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

2,500.00 ทําสัญญา

6,472.50 ทําสัญญา
313.71 ทําสัญญา

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

4,290.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

11,550.48 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

522.95 ทําสัญญา

คาใชสอย

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

12/11/2562 63-45-00242-5330800-00002
12/11/2562 63-45-00244-5330600-00001
12/11/2562 63-45-00244-5330800-00002
15/11/2562 63-45-00244-5330600-00002
18/11/2562 63-45-00211-5330100-00001

21/11/2562 63-45-00262-5320300-00003

หางหุนสวนจํากัด บุญ
12/11/2562 งานไฟฟาถนน
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
งานกําจัดขยะมูล
รานปนหลี 2552
12/11/2562
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานกําจัดขยะมูล
12/11/2562
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกําจัดขยะมูล
ไพรัชโลหะ
18/11/2562
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานบริหารทั่วไป
รานไทยวิวัฒน
20/11/2562
เกี่ยวกับการศึกษา

รานเจริญรัตน

25/11/2562

งานกีฬาและ
นันทนาการ

นางสาวอุดมรัตน ตั้ง
งานศูนยบริการ
25/11/2562
พัฒนธนา
สาธารณสุข
บริษัท พันธุทองรุงเรือง
25/11/2562 63-45-00242-5330600-00001
26/11/2562 งานไฟฟาถนน
(1996) จํากัด
งานกําจัดขยะมูล
25/11/2562 63-45-00244-5320400-00004 นายพิทยา บุญทวี 25/11/2562
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
25/11/2562 63-45-00224-5320100-00003

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

8,657.80 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุกอสราง

1,439.15 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

39,916.29 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุกอสราง

991.89 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

9,455.00 ทําสัญญา

คาใชสอย

คาใชสอย
คาวัสดุ
คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ โครงการแขงขัน
การปฏิบัติราชการที่ไม กีฬานักเรียน
เขาลักษณะรายจาย องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวดอื่นๆ

3,384.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

3,600.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
วัสดุกอสราง

22,068.75 ทําสัญญา

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

4,900.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

25/11/2562 63-45-00244-5330600-00003

รานปนหลี 2552

25/11/2562

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

26/11/2562 63-45-00111-5410100-00002 หจก.อางทองชัยวิวัฒน 27/11/2562 งานบริหารทั่วไป
26/11/2562 63-45-00113-5331100-00001
27/11/2562 63-45-00121-5411800-00001
27/11/2562 63-45-00244-5330700-00001
28/11/2562 63-45-00224-5320400-00001
29/11/2562 63-45-00111-5320100-00013
29/11/2562 63-45-00113-5320100-00004
02/12/2562 63-45-00121-5330700-00001

รานไทยวิวัฒน

คาวัสดุ
คาครุภัณฑ

26/11/2562 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ

งานบริหารทั่วไป
นายสมศักดิ์ ชูบรรจง 27/11/2562 เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งานกําจัดขยะมูล
หจก.อางทองการยาง 27/11/2562
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานศูนยบริการ
นางบุญพรอม เหล็กไหล 28/11/2562
สาธารณสุข
นางสาวอรธิรา บุญ
29/11/2562 งานบริหารทั่วไป
ประดับ
นางสาวอรธิรา บุญ
29/11/2562 งานบริหารงานคลัง
ประดับ
บริษัท อางทองออโตโม
งานบริหารทั่วไป
ทีฟ จํากัด (สํานักงาน 03/12/2562 เกี่ยวกับการรักษา
ใหญ)
ความสงบภายใน

คาครุภัณฑ
คาวัสดุ
คาใชสอย
คาใชสอย
คาใชสอย
คาวัสดุ

2,568.00 ทําสัญญา

วัสดุกอสราง
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเหล็กแบบ
4 ลิ้นชัก

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร
คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ
วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

7,900.00 ทําสัญญา
675.00 ทําสัญญา

คาบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ

126,070.00 ทําสัญญา
33,000.00 ทําสัญญา
2,890.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

360.00 ทําสัญญา
180.00 ทําสัญญา
35,580.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

02/12/2562 63-45-00263-5320300-00005

รานไทยวิวัฒน

03/12/2562

02/12/2562 63-45-00263-5320300-00006 นางรัตนา อุณหบัณฑิต 03/12/2562

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม โครงการจัดงาน
ตาง ๆ
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

5,500.00 ทําสัญญา

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม โครงการจัดงาน
ตาง ๆ
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

29,000.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

1,000.00 ทําสัญญา

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

03/12/2562 63-45-00111-5320100-00016

โดมบานดอกไม

04/12/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

03/12/2562 63-45-00111-5331400-00001

รานคลีนิคคอม

04/12/2562 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

7,160.00 ทําสัญญา

03/12/2562 63-45-00111-5331400-00002

รานคลีนิคคอม

04/12/2562 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

11,295.00 ทําสัญญา

03/12/2562 63-45-00111-5331400-00003

รานคลีนิคคอม

04/12/2562 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

2,500.00 ทําสัญญา

รานอางทองเคมีคอล

งานบริหารทั่วไป
06/12/2562 เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

คาวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง

49,700.00 ทําสัญญา

04/12/2562 63-45-00121-5331600-00001

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

06/12/2562 63-45-00242-5411800-00001
11/12/2562 63-45-00113-5330800-00003
11/12/2562 63-45-00121-5330800-00003
11/12/2562 63-45-00224-5330800-00003
11/12/2562 63-45-00242-5330600-00002
11/12/2562 63-45-00244-5330800-00003
12/12/2562 63-45-00111-5330800-00004
12/12/2562 63-45-00242-5330800-00003
13/12/2562 63-45-00111-5320100-00017
13/12/2562 63-45-00111-5330100-00002

นายสมศักดิ์ ชูบรรจง

06/12/2562 งานไฟฟาถนน

หางหุนสวนจํากัด บุญ
11/12/2562 งานบริหารงานคลัง
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
งานบริหารทั่วไป
หางหุนสวนจํากัด บุญ
11/12/2562 เกี่ยวกับการรักษา
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ความสงบภายใน
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานศูนยบริการ
11/12/2562
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
สาธารณสุข
บริษัท พันธุทองรุงเรือง
11/12/2562 งานไฟฟาถนน
(1996) จํากัด
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานกําจัดขยะมูล
11/12/2562
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
หางหุนสวนจํากัด บุญ
12/12/2562 งานบริหารทั่วไป
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
หางหุนสวนจํากัด บุญ
12/12/2562 งานไฟฟาถนน
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
รุงเรืองดิจิตอลโฟโตโดย
16/12/2562 งานบริหารทั่วไป
นางนพพร พัฒนมงคล
รานไทยวิวัฒน

16/12/2562 งานบริหารทั่วไป

คาครุภัณฑ
คาวัสดุ

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

คาบารุงรกษา
และปรับปรุง
ครภัณฑ

17,454.00 ทําสัญญา
311.91 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

16,960.58 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

655.25 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุกอสราง

8,426.25 ทําสัญญา

คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาใชสอย
คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
วัสดุสํานักงาน

38,732.24 ทําสัญญา
5,208.00 ทําสัญญา
14,385.20 ทําสัญญา
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

14,800.00 ทําสัญญา
7,615.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

16/12/2562 63-45-00263-5320300-00007

รานไทยวิวัฒน

18/12/2562

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

คาใชสอย

17/12/2562 63-45-00111-5320100-00018

ราน พี.เอ กอปป

18/12/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

17/12/2562 63-45-00263-5320300-00008 รานโชคเคเคการเดนท 18/12/2562

18/12/2562 63-45-00113-5330100-00001

รานไทยวิวัฒน

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

คาใชสอย

18/12/2562 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ

18/12/2562 63-45-00242-5410100-00001 หจก.อางทองชัยวิวัฒน 19/12/2562 งานไฟฟาถนน

คาครุภัณฑ

20/12/2562 63-45-00111-5320100-00019 รานรุงเรืองดิจิตอลโฟโต 20/12/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

20/12/2562 63-45-00111-5320100-00020 นางสาวสุกัลยา รุงแสงศรี 23/12/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

20/12/2562 63-45-00111-5320100-00021 รานณัฐกานตการพิมพ 23/12/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม โครงการจัดงาน
ตาง ๆ
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

75,000.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

570.00 ทําสัญญา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม โครงการจัดงาน
ตาง ๆ
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

6,000.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

วัสดุสํานักงาน
คาจดซอเครอง
ครุภัณฑสํานักงาน ถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล ชนิดขาว
รายจายเพื่อใหไดมา รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
ซึ่งบริการ

2,292.00 ทําสัญญา
200,000.00 ทําสัญญา
4,200.00 ทําสัญญา
3,000.00 ทําสัญญา
72,000.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

20/12/2562 63-45-00121-5330200-00001

รานปนหลี 2552

งานบริหารทั่วไป
20/12/2562 เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

คาวัสดุ

23/12/2562 63-45-00111-5320200-00012 นายกิตติรัช ผองมาลัย 24/12/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

24/12/2562 63-45-00111-5320200-00015

รานไทยวิวัฒน

25/12/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

25/12/2562 63-45-00111-5320100-00022

ราน พี.เอ กอปป

26/12/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

25/12/2562 63-45-00111-5320200-00016 นางสาวเรณู จํานงคเวช 26/12/2562 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

25/12/2562 63-45-00263-5320300-00009

25/12/2562 63-45-00263-5320300-00010

รุงเรืองดิจิตอลโฟโตโดย
งานศาสนา
26/12/2562
นางนพพร พัฒนมงคล
วัฒนธรรมทองถิ่น

รานปนหลี 2552

26/12/2562

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

4,911.30 ทําสัญญา

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

4,000.00 ทําสัญญา
1,450.00 ทําสัญญา
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

1,400.00 ทําสัญญา
2,500.00 ทําสัญญา

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม โครงการจัดงาน
ตาง ๆ
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

6,500.00 ทําสัญญา

คาใชสอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม โครงการจัดงาน
ตาง ๆ
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

7,497.49 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

27/12/2562 63-45-00113-5320100-00005
27/12/2562 63-45-00224-5320100-00004
03/01/2563 63-45-00111-5320100-00023
03/01/2563 63-45-00224-5320100-00005
08/01/2563 63-45-00111-5320200-00017

นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ
นางสาวอุดมรัตน ตั้ง
พัฒนธนา
นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ
นางสาวอุดมรัตน ตั้ง
พัฒนธนา
รานไทยวิวัฒน

09/01/2563 63-45-00263-5320300-00011

รานบุญประดับเครื่อง
เขียน

10/01/2563 63-45-00113-5320100-00006

พรหมมาศอิ้งคเจ็ท

27/12/2562 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย
งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

คาใชสอย

07/01/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

คาใชสอย

09/01/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

27/12/2562

07/01/2563

10/01/2563

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

10/01/2563 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย

หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานศูนยบริการ
10/01/2563
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
สาธารณสุข
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานกําจัดขยะมูล
10/01/2563 63-45-00244-5330800-00004
10/01/2563
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ฝอยและสิง่ ปฏิกูล
10/01/2563 63-45-00224-5330800-00004

คาใชสอย

คาวัสดุ
คาวัสดุ

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

220.00 ทําสัญญา
3,000.00 ทําสัญญา
440.00 ทําสัญญา
3,600.00 ทําสัญญา
25,500.00 ทําสัญญา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม โครงการจัดงาน
ตาง ๆ
เขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

14,944.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

6,450.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

658.25 ทําสัญญา
37,372.24 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

13/01/2563 63-45-00111-5320100-00024 นายประยุทธ ทรงไกร 13/01/2563 งานบริหารทั่วไป

13/01/2563 63-45-00111-5320300-00001 นายกิตติรัช ผองมาลัย 13/01/2563 งานบริหารทั่วไป

หางหุนสวนจํากัด บุญ
13/01/2563 งานบริหารทั่วไป
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
หางหุนสวนจํากัด บุญ
63-45-00113-5330800-00004
13/01/2563 งานบริหารงานคลัง
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
งานบริหารทั่วไป
หางหุนสวนจํากัด บุญ
63-45-00121-5330800-00004
13/01/2563 เกี่ยวกับการรักษา
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ความสงบภายใน
หางหุนสวนจํากัด บุญ
63-45-00242-5330800-00004
13/01/2563 งานไฟฟาถนน
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
หางหุนสวนจํากัด
63-45-00242-5421000-00001
13/01/2563 งานไฟฟาถนน
มหาราชชัยมงคล
หางหุนสวนจํากัด
63-45-00242-5421000-00002
13/01/2563 งานไฟฟาถนน
มหาราชชัยมงคล
งานกําจัดขยะมูล
63-45-00244-5331000-00002
ไพรัชโลหะ
15/01/2563
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

คาใชสอย

คาใชสอย

13/01/2563 63-45-00111-5330800-00005

คาวัสดุ

13/01/2563

คาวัสดุ

13/01/2563
13/01/2563
13/01/2563
13/01/2563
15/01/2563

คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง
คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง
คาวัสดุ

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

1,000.00 ทําสัญญา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการจัดงาน
การปฏิบัติราชการที่ไม
รําลึกสมเด็จพระ
เขาลักษณะรายจาย
นเรศวรมหาราช
หมวดอื่นๆ

30,000.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
โครงการกอสราง
คากอสรางสิ่ง
ซอยแยกเชื่อม
สาธารณูปโภค
ถนนโรงอิ
ฐ มอท
โครงการอสราง
คากอสรางสิ่ง
ซอบแยกเชื่อมกับ
สาธารณูปโภค
ถนนปาโมก
วัสดุการเกษตร

9,276.50 ทําสัญญา
313.71 ทําสัญญา
15,409.82 ทําสัญญา
7,977.30 ทําสัญญา
85,000.00 ทําสัญญา
181,200.00 ทําสัญญา
1,920.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

21/01/2563 63-45-00111-5320400-00002 ราน P.S. แอรเซ็นเตอร 21/01/2563 งานบริหารทั่วไป
21/01/2563 63-45-00244-5330600-00004
23/01/2563 63-45-00211-5320400-00001
29/01/2563 63-45-00221-5330100-00001

งานกําจัดขยะมูล
คาวัสดุ
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานบริหารทั่วไป
รานออมสินเกมสคอม 27/01/2563
คาใชสอย
เกี่ยวกับการศึกษา
รานบุญประดับเครื่อง
งานบริหารทั่วไป
คาวัสดุ
31/01/2563
เขียน
เกี่ยวกับสาธารณสุข
ไพรัชโลหะ

21/01/2563

30/01/2563 63-45-00111-5320100-00026 รานตนปาลมดอกไมสด 31/01/2563 งานบริหารทั่วไป
31/01/2563 63-45-00111-5320100-00027
31/01/2563 63-45-00113-5320100-00007

คาใชสอย

นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ
นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ

31/01/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย
คาใชสอย

31/01/2563 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย

งานบริหารทั่วไป
สํานักงานการไฟฟาสวน
31/01/2563 63-45-00121-5320100-00001
04/02/2563 เกี่ยวกับการรักษา
ภูมิภาคอําเภอปาโมก
ความสงบภายใน
งานกําจัดขยะมูล
03/02/2563 63-45-00244-5320100-00015 นางสาวบุญมา ธูปสุวรรณ 03/02/2563
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
นางสาวอุดมรัตน ตั้ง
งานศูนยบริการ
04/02/2563 63-45-00224-5320100-00006
04/02/2563
พัฒนธนา
สาธารณสุข

คาใชสอย
คาใชสอย
คาใชสอย

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

1,850.00 ทําสัญญา

วัสดุกอสราง

1,363.18 ทําสัญญา

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

750.00 ทําสัญญา

วัสดุสํานักงาน

9,533.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

350.00 ทําสัญญา
380.00 ทําสัญญา
190.00 ทําสัญญา
4,265.69 ทําสัญญา
83,220.97 ทําสัญญา
3,600.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

04/02/2563 63-45-00242-5330600-00003

บริษัท พันธุทองรุงเรือง
04/02/2563 งานไฟฟาถนน
(1996) จํากัด

คาวัสดุ

05/02/2563 63-45-00113-5411600-00001

รานคลีนิคคอม

05/02/2563 งานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ

05/02/2563 63-45-00113-5411600-00002

รานคลีนิคคอม

05/02/2563 งานบริหารงานคลัง คาครุภัณฑ

05/02/2563 63-45-00244-5331200-00002

รานประวิทย สปอรต

06/02/2563 63-45-00242-5330200-00003

วัฒนาวิทยุ

07/02/2563 63-45-00111-5330600-00002

05/02/2563

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

07/02/2563 งานไฟฟาถนน

รานปนหลี 2552
07/02/2563 งานบริหารทั่วไป
บรษท โตโยตาโฆสต
11/02/2563 63-45-00111-5320400-00003 อางทอง ผูจําหนายโต 12/02/2563 งานบริหารทั่วไป
โยตา จํากัด
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานศูนยบริการ
11/02/2563 63-45-00224-5330800-00005
12/02/2563
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
สาธารณสุข
งานกําจัดขยะมูล
11/02/2563 63-45-00244-5320400-00005 รานปาโมก แบตเตอรี่ 12/02/2563
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานกําจัดขยะมูล
11/02/2563 63-45-00244-5330800-00005
12/02/2563
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

คาวัสดุ

วัสดุกอสราง
สแกนเนอร
ครุภัณฑคอมพิวเตอร สําหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป
เครองพมพเลเซอร
ครุภัณฑคอมพิวเตอร หรือ LED ขาวดํา
จัดซื้อเครื่อง
วัสดุเครื่องแตงกาย

4,815.00 ทําสัญญา
3,200.00 ทําสัญญา
21,500.00 ทําสัญญา
19,985.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

19,670.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุกอสราง

4,761.50 ทําสัญญา

คาใชสอย
คาวัสดุ
คาใชสอย
คาวัสดุ

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

4,479.02 ทําสัญญา
513.15 ทําสัญญา
750.00 ทําสัญญา
45,333.24 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

12/02/2563 63-45-00111-5320300-00002

12/02/2563 63-45-00111-5330800-00006
12/02/2563 63-45-00111-5410100-00003

ปนหลี

13/02/2563 งานบริหารทั่วไป

หางหุนสวนจํากัด บุญ
13/02/2563 งานบริหารทั่วไป
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
รานคลีนิคคอม

13/02/2563 งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
หางหุนสวนจํากัด บุญ
12/02/2563 63-45-00121-5330800-00005
12/02/2563 เกี่ยวกับการรักษา
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ความสงบภายใน

13/02/2563 63-45-00111-5320300-00003

รานเจริญรัตน

14/02/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

โครงการเจาภาพ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
จัดการแขงขัน
การปฏิบัติราชการที่ไม
กีฬาสันนิบาต
เขาลักษณะรายจาย
เทศบาลจังหวัด
หมวดอื่นๆ
อางทอง

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

คาครุภัณฑ

6,972.50 ทําสัญญา
จดซอเกาอแถว
เหล็กปมขึ้นรูป ที่
นั่งและที่พิงมีรฉล

35,000.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

12,862.62 ทําสัญญา

คาใชสอย

โครงการเจาภาพ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
จัดการแขงขัน
การปฏิบัติราชการที่ไม
กีฬาสันนิบาต
เขาลักษณะรายจาย
เทศบาลจังหวัด
หมวดอื่นๆ
อางทอง

36,700.00 ทําสัญญา

หางหุนสวนจํากัด บุญ
13/02/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
งานระดับกอนวัย
13/02/2563 63-45-00212-5410100-00001 หจก.รัตนประสาทพร 13/02/2563 เรียนและ
คาครุภัณฑ
ประถมศึกษา

13/02/2563 63-45-00113-5330800-00005

ครุภัณฑสํานักงาน

18,735.70 ทําสัญญา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
ครุภัณฑสํานักงาน

307.11 ทําสัญญา
จดซอ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน
ชนิดตั้งพื้นหรือ

320,000.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

13/02/2563 63-45-00242-5330800-00005

หางหุนสวนจํากัด บุญ
13/02/2563 งานไฟฟาถนน
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)

17/02/2563 63-45-00111-5320300-00004 รานรุงเรืองดิจิตอลโฟโต 18/02/2563 งานบริหารทั่วไป

20/02/2563 63-45-00113-5320100-00009

รานไทยวิวัฒน

คาวัสดุ

คาใชสอย

20/02/2563 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย

20/02/2563 63-45-00113-5320100-00010 นายวรวุฒิ วงษวิวัฒนาวุฒิ 20/02/2563 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย
20/02/2563 63-45-00241-5331400-00001
24/02/2563 63-45-00242-5330200-00004
25/02/2563 63-45-00244-5330300-00001

รานคลีนิคคอม
บริษัท ถาวรเทรดดิ้ง
อีเลคทริค จํากัด
รานบุญประดับเครื่อง
เขียน

25/02/2563 63-45-00244-5411800-00001

บริษัท 3 ช.38 จํากัด

28/02/2563 63-45-00111-5320100-00028

นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

11,143.25 ทําสัญญา

โครงการเจาภาพ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
จัดการแขงขัน
การปฏิบัติราชการที่ไม
กีฬาสันนิบาต
เขาลักษณะรายจาย
เทศบาลจังหวัด
หมวดอื่นๆ
อางทอง
รายจายเพื่อใหไดมา รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
ซึ่งบริการ

9,450.00 ทําสัญญา

520.00 ทําสัญญา
5,000.00 ทําสัญญา

งานบริหารทั่วไป
20/02/2563 เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

16,500.00 ทําสัญญา

26/02/2563 งานไฟฟาถนน

คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

80,866.88 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว

6,570.00 ทําสัญญา

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกําจัดขยะมูล
26/02/2563
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

26/02/2563

02/03/2563 งานบริหารทั่วไป

คาครุภัณฑ
คาใชสอย

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

คาบารุงรกษา
และปรับปรุง
ครภัณฑ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

350,000.00 ทําสัญญา
440.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

งานบริหารทั่วไป
คาใชสอย
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งานกําจัดขยะมูล
คาใชสอย
28/02/2563
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

28/02/2563 63-45-00221-5320400-00001 นางบุญพรอม เหล็กไหล 02/03/2563
28/02/2563 63-45-00244-5320100-00016

นายมนตรี นพรัตน

02/03/2563 63-45-00111-5330100-00003

รานคลีนิคคอม

02/03/2563 63-45-00113-5320100-00011
02/03/2563 63-45-00224-5320100-00007

นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ
นางสาวอุดมรัตน ตั้ง
พัฒนธนา

04/03/2563 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

02/03/2563 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย
02/03/2563

03/03/2563 63-45-00121-5330100-00001

รานบุญประดับเครื่อง
เขียน

04/03/2563

03/03/2563 63-45-00121-5330300-00001

รานบุญประดับเครื่อง
เขียน

04/03/2563

03/03/2563 63-45-00211-5330300-00001

รานไทยวิวัฒน

04/03/2563

03/03/2563 63-45-00211-5331400-00001

รานไทยวิวัฒน

04/03/2563

03/03/2563 63-45-00244-5330300-00002

พีเอสทีโปรดักส

04/03/2563

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

คาใชสอย

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

1,195.00 ทําสัญญา
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

5,040.00 ทําสัญญา

วัสดุสํานักงาน
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

70,386.21 ทําสัญญา

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

220.00 ทําสัญญา
3,600.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

9,038.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว

9,580.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว

1,195.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

8,850.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว

65,500.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

04/03/2563 63-45-00113-5320100-00012 นายวรวุฒิ วงษวิวัฒนาวุฒิ 04/03/2563 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย
09/03/2563 63-45-00113-5331400-00002
11/03/2563 63-45-00111-5411800-00001

รานคลีนิคคอม
บริษัท บุญชุม จํากัด

09/03/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

11/03/2563 งานบริหารทั่วไป

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ

งานบริหารทั่วไป
หางหุนสวนจํากัด บุญ
11/03/2563 63-45-00121-5330800-00006
11/03/2563 เกี่ยวกับการรักษา
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ความสงบภายใน
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานศูนยบริการ
11/03/2563 63-45-00224-5330800-00007
11/03/2563
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
สาธารณสุข
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานกําจัดขยะมูล
11/03/2563 63-45-00244-5330800-00006
11/03/2563
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
หางหุนสวนจํากัด บุญ
12/03/2563 63-45-00111-5330800-00007
12/03/2563 งานบริหารทั่วไป
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
12/03/2563 63-45-00113-5330800-00006
12/03/2563 63-45-00242-5330800-00006
13/03/2563 63-45-00111-5330100-00004

คาครุภัณฑ
คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาวัสดุ

12/03/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ
หางหุนสวนจํากัด บุญ
13/03/2563 งานไฟฟาถนน
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
รานไทยวิวัฒน

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

13/03/2563 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ
คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุสํานักงาน

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

5,000.00 ทําสัญญา
11,140.00 ทําสัญญา

คาบารุงรกษา
และปรับปรุง
ครภัณฑ

10,593.00 ทําสัญญา
15,609.62 ทําสัญญา
505.05 ทําสัญญา
36,884.30 ทําสัญญา
5,233.00 ทําสัญญา
302.31 ทําสัญญา
7,679.60 ทําสัญญา
3,712.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

16/03/2563 63-45-00242-5320400-00001

นายสมศักดิ์ ชูบรรจง

18/03/2563 งานไฟฟาถนน

หางหุนสวนจํากัด บุญ
18/03/2563 งานไฟฟาถนน
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
งานระดับกอนวัย
19/03/2563 63-45-00212-5330200-00001 รานทัศนียคอมพิวเตอร 19/03/2563 เรียนและ
ประถมศึกษา
งานศูนยบริการ
รานไทยวิวัฒน
24/03/2563 63-45-00224-5330300-00002
24/03/2563
สาธารณสุข
16/03/2563 63-45-00242-5330700-00001

24/03/2563 63-45-00242-5411800-00002

นายสมศักดิ์ ชูบรรจง

24/03/2563 งานไฟฟาถนน

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข
งานระดับกอนวัย
30/03/2563 63-45-00212-5330200-00002 รานทัศนียคอมพิวเตอร 31/03/2563 เรียนและ
ประถมศึกษา
งานระดับกอนวัย
30/03/2563 63-45-00212-5410200-00001 หจก.รัตนประสาทพร 30/03/2563 เรียนและ
ประถมศึกษา
นางสาวอรธิรา บุญ
31/03/2563 63-45-00111-5320100-00029
31/03/2563 งานบริหารทั่วไป
ประดับ
25/03/2563 63-45-00224-5330900-00001

รานไทยวิวัฒน

26/03/2563

คาใชสอย
คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาครุภัณฑ
คาวัสดุ
คาวัสดุ

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม
วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

1,860.00 ทําสัญญา
27,600.00 ทําสัญญา
10,000.00 ทําสัญญา

วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เงนอุดหนุนระบุ
วัสดุงานบานงานครัว วัตถุประสงค/
เฉพาะกิ
คาบารุจงจากกรม
รกษา
คาบํารุงรักษาและ
และปรับปรุง
ปรับปรุงครุภัณฑ
ครภัณฑ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

ครุภัณฑการศึกษา

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

24,884.00 ทําสัญญา
13,750.00 ทําสัญญา
9,987.00 ทําสัญญา

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาครุภัณฑ

35,576.00 ทําสัญญา

ชุดอุปกรณ
สําหรับหองเรียน
คุณภาพแหงการ
เรียนรดานสื่อ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

53,400.00 ทําสัญญา
420.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

31/03/2563 63-45-00111-5330100-00005

รานไทยวิวัฒน

01/04/2563 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

7,692.00 ทําสัญญา

31/03/2563 63-45-00111-5331400-00004

รานไทยวิวัฒน

31/03/2563 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

14,250.00 ทําสัญญา

31/03/2563 63-45-00113-5320100-00013

นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ

31/03/2563 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย

งานระดับกอนวัย
01/04/2563 63-45-00212-5330200-00003 รานทัศนียคอมพิวเตอร 02/04/2563 เรียนและ
ประถมศึกษา

คาวัสดุ

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการประเมิน
การปฏิบัติราชการที่ไม
คุณภาพจัดการ
เขาลักษณะรายจาย
ศึกษา
หมวดอื่นๆ

9,990.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

10,400.00 ทําสัญญา

คาใชสอย

07/04/2563 63-45-00111-5320100-00030 รานรุงเรืองดิจิตอลโฟโต 07/04/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

07/04/2563 63-45-00411-5111000-00001

งบกลาง

สํารองจาย

08/04/2563 63-45-00113-5320100-00015

รานไทยวิวัฒน

รานปยชนก เคมีภัณฑ 08/04/2563 งบกลาง
ราน พี.เอ กอปป

08/04/2563 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย

210.00 ทําสัญญา
9,950.00 ทําสัญญา

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

งานระดับกอนวัย
02/04/2563 เรียนและ
ประถมศึกษา

02/04/2563 63-45-00212-5320300-00001

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

72,350.00 ทําสัญญา
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

1,213.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

งานบริหารทั่วไป
หางหุนสวนจํากัด บุญ
08/04/2563 63-45-00121-5330800-00007
08/04/2563 เกี่ยวกับการรักษา
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ความสงบภายใน
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานศูนยบริการ
08/04/2563 63-45-00224-5330800-00008
08/04/2563
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
สาธารณสุข
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานกําจัดขยะมูล
08/04/2563 63-45-00244-5330800-00007
08/04/2563
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
09/04/2563 63-45-00111-5330600-00003

รานไทยวิวัฒน

10/04/2563 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาวัสดุ

หางหุนสวนจํากัด บุญ
09/04/2563 งานบริหารทั่วไป คาวัสดุ
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
หางหุนสวนจํากัด บุญ
09/04/2563 63-45-00113-5330800-00007
10/04/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
หางหุนสวนจํากัด บุญ
09/04/2563 63-45-00242-5330800-00007
09/04/2563 งานไฟฟาถนน
คาวัสดุ
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)

09/04/2563 63-45-00111-5330800-00008

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุกอสราง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

11,174.58 ทําสัญญา
458.55 ทําสัญญา
38,352.97 ทําสัญญา
3,572.00 ทําสัญญา
4,738.00 ทําสัญญา
548.91 ทําสัญญา
9,592.00 ทําสัญญา

09/04/2563 63-45-00411-5111000-00002

รานไทยวิวัฒน

10/04/2563 งบกลาง

งบกลาง

สํารองจาย

39,766.00 ทําสัญญา

14/04/2563 63-45-00411-5111000-00003

รานไทยวิวัฒน

14/04/2563 งบกลาง

งบกลาง

สํารองจาย

11,670.00 ทําสัญญา

16/04/2563 63-45-00113-5330100-00002

รานไทยวิวัฒน

16/04/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

2,640.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

16/04/2563 63-45-00121-5411800-00002
17/04/2563 63-45-00242-5411800-00003
21/04/2563 63-45-00241-5330100-00001
24/04/2563 63-45-00244-5330600-00005
27/04/2563 63-45-00242-5330700-00002
28/04/2563 63-45-00111-5330100-00006

งานบริหารทั่วไป
ราน P.S. แอรเซ็นเตอร 16/04/2563 เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
บริษัท อีซูซุอางทอง
17/04/2563 งานไฟฟาถนน
เอเซีย จํากัด
งานบริหารทั่วไป
รานบุญประดับเครื่อง
23/04/2563 เกี่ยวกับเคหะและ
เขียน
ชุมชน
งานกําจัดขยะมูล
รานปนหลี 2552
27/04/2563
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
หางหุนสวนจํากัด บุญ
28/04/2563 งานไฟฟาถนน
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
รานไทยวิวัฒน

29/04/2563 งานบริหารทั่วไป

คาครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ

คาครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ
คาบารุงรกษา
และปรับปรุง
ครภัณฑ

5,500.00 ทําสัญญา
8,881.54 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

15,422.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุกอสราง

2,247.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

33,600.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

450.00 ทําสัญญา

29/04/2563 63-45-00411-5111000-00012

นางสมจิตต นิยมญาติ 29/04/2563 งบกลาง

งบกลาง

สํารองจาย

3,000.00 ทําสัญญา

29/04/2563 63-45-00411-5111000-00013

นางปภานัน แยมนิยม 29/04/2563 งบกลาง

งบกลาง

สํารองจาย

3,000.00 ทําสัญญา

29/04/2563 63-45-00411-5111000-00014

นางสาววรกมล พลดร 29/04/2563 งบกลาง

งบกลาง

สํารองจาย

3,000.00 ทําสัญญา

29/04/2563 63-45-00411-5111000-00015 นางรุงนภา กลิ่นกุหลาบ 29/04/2563 งบกลาง

งบกลาง

สํารองจาย

2,859.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

30/04/2563 63-45-00111-5320100-00031
30/04/2563 63-45-00111-5330100-00007
30/04/2563 63-45-00111-5330300-00002
30/04/2563 63-45-00111-5331100-00001
30/04/2563 63-45-00113-5320100-00016

นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ
รานบุญประดับเครื่อง
เขียน
รานบุญประดับเครื่อง
เขียน
รานบุญประดับเครื่อง
เขียน
นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

4,923.00 ทําสัญญา

01/05/2563 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว

5,630.00 ทําสัญญา

30/04/2563 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

30/04/2563 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย
01/05/2563 งานบริหารทั่วไป

07/05/2563 63-45-00113-5331400-00003

รานคลีนิคคอม

08/05/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ

12/05/2563 63-45-00113-5330800-00008

หางหุนสวนจํากัด บุญ
12/05/2563 งานบริหารทั่วไป
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
รานคลีนิคคอม

360.00 ทําสัญญา

01/05/2563 งานบริหารทั่วไป

รานไทยวิวัฒน

12/05/2563 63-45-00113-5320400-00001

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

คาใชสอย

01/05/2563 63-45-00111-5320200-00020

12/05/2563 63-45-00111-5330800-00009

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

01/05/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

คาวัสดุ

12/05/2563 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย

หางหุนสวนจํากัด บุญ
12/05/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

650.00 ทําสัญญา
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

180.00 ทําสัญญา
6,500.00 ทําสัญญา
11,320.00 ทําสัญญา
3,993.00 ทําสัญญา
4,500.00 ทําสัญญา
225.51 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

งานบริหารทั่วไป
หางหุนสวนจํากัด บุญ
12/05/2563 63-45-00121-5330800-00008
12/05/2563 เกี่ยวกับการรักษา
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ความสงบภายใน
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานศูนยบริการ
12/05/2563 63-45-00224-5330800-00009
12/05/2563
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
สาธารณสุข
หางหุนสวนจํากัด บุญ
12/05/2563 63-45-00242-5330800-00008
12/05/2563 งานไฟฟาถนน
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานกําจัดขยะมูล
12/05/2563 63-45-00244-5330800-00008
12/05/2563
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
13/05/2563 63-45-00111-5320100-00032

ราน พี.เอ กอปป

18/05/2563 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาใชสอย

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

งานระดับกอนวัย
หางหุนสวนจํากัด วิเศษ
15/05/2563 63-42-00212-5421000-00001
15/05/2563 เรียนและ
พัฒนากอสราง
ประถมศึกษา

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง

15/05/2563 63-45-00111-5331400-00005

คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค

รานคลีนิคคอม

18/05/2563 งานบริหารทั่วไป

15/05/2563 63-45-00121-5411800-00003

นายสมศักดิ์ ชูบรรจง

งานบริหารทั่วไป
18/05/2563 เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

คาครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ

18/05/2563 63-45-00242-5330200-00005

บริษัท ถาวรเทรดดิ้ง
อีเลคทริค จํากัด

19/05/2563 งานไฟฟาถนน

คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

9,127.52 ทําสัญญา
383.55 ทําสัญญา
5,092.60 ทําสัญญา
30,019.24 ทําสัญญา
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
กอสรางขยายโรง
อาหารโรงเรียน
เทศบาลวัดอัมพวัน

2,920.00 ทําสัญญา
1,245,000.00 ทําสัญญา
10,025.00 ทําสัญญา

คาบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ

71,050.00 ทําสัญญา
97,520.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

19/05/2563 63-45-00121-5411800-00004

นายสมศักดิ์ ชูบรรจง

19/05/2563

19/05/2563 63-45-00244-5320400-00006

นายสมศักดิ์ ชูบรรจง

19/05/2563

27/05/2563 63-45-00121-5331400-00001

รานคลีนิคคอม

28/05/2563

27/05/2563 63-45-00121-5411800-00005

รานคลีนิคคอม

28/05/2563

28/05/2563 63-45-00241-5331400-00002

รานคลีนิคคอม

28/05/2563

28/05/2563 63-45-00242-5330600-00004

หจก.อางทองพัฒนา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

28/05/2563 งานไฟฟาถนน

คาครุภัณฑ
คาใชสอย

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

4,840.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

12,990.00 ทําสัญญา

คาครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ

คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

18,780.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุกอสราง

10,800.00 ทําสัญญา

นางสาวอรธิรา บุญ
29/05/2563 งานบริหารทั่วไป คาใชสอย
ประดับ
รุงเรืองดิจิตอลโฟโตโดย
01/06/2563 63-45-00111-5320100-00034
02/06/2563 งานบริหารทั่วไป คาใชสอย
นางนพพร พัฒนมงคล
นางสาวอรธิรา บุญ
01/06/2563 63-45-00113-5320100-00017
01/06/2563 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย
ประดับ

29/05/2563 63-45-00111-5320100-00033

คาบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

คาบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

65,000.00 ทําสัญญา

22,000.00 ทําสัญญา

420.00 ทําสัญญา
7,800.00 ทําสัญญา
210.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

33,030.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

2,980.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

420.00 ทําสัญญา

02/06/2563 63-45-00111-5320200-00021

รานไทยวิวัฒน

02/06/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

02/06/2563 63-45-00111-5330100-00008

รานไทยวิวัฒน

02/06/2563 งานบริหารทั่วไป

02/06/2563 63-45-00111-5331400-00006

รานไทยวิวัฒน

02/06/2563 งานบริหารทั่วไป

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

คาใชสอย

04/06/2563 63-45-00111-5320200-00022 นายกิตติรัช ผองมาลัย 09/06/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

02/06/2563 63-45-00224-5320300-00001 นางสาวนฤมล เฉลียวเลิศ 02/06/2563

08/06/2563 63-45-00221-5320400-00002
08/06/2563 63-45-00244-5320400-00007

งานบริหารทั่วไป
คาใชสอย
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งานกําจัดขยะมูล
คาใชสอย
09/06/2563
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

รานปยชนก เคมีภัณฑ 09/06/2563
นายวุฒิชัย ทิพยศ

หางหุนสวนจํากัด บุญ
11/06/2563 งานไฟฟาถนน
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
หางหุนสวนจํากัด บุญ
11/06/2563 63-45-00111-5330800-00010
11/06/2563 งานบริหารทั่วไป
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
10/06/2563 63-45-00242-5330800-00009

คาวัสดุ
คาวัสดุ

โครงการสัตว
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ ปลอดโรค คน
การปฏิบัติราชการที่ไม ปลอดภัย จาก
เขาลักษณะรายจาย โรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน
หมวดอื่นๆ
ศาสตรจารย ดร
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

5,400.00 ทําสัญญา

2,000.00 ทําสัญญา
3,490.00 ทําสัญญา
1,040.00 ทําสัญญา
7,033.80 ทําสัญญา
2,898.50 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

หางหุนสวนจํากัด บุญ
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
รานบุญประดับเครื่อง
11/06/2563 63-45-00224-5330300-00003
เขียน
หางหุนสวนจํากัด บุญ
11/06/2563 63-45-00224-5330800-00010
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
หางหุนสวนจํากัด บุญ
11/06/2563 63-45-00244-5330800-00009
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
11/06/2563 63-45-00113-5330800-00009

12/06/2563 63-45-00121-5330800-00009

11/06/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ
11/06/2563
11/06/2563
11/06/2563

หางหุนสวนจํากัด บุญ
12/06/2563
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข
งานศูนยบริการ
สาธารณสุข
งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

รานบุญประดับเครื่อง
12/06/2563
เขียน
รานบุญประดับเครื่อง
12/06/2563 63-45-00224-5330100-00001
12/06/2563
เขียน
หางหุนสวนจํากัด บุญ
12/06/2563 63-45-00242-5330700-00003
16/06/2563 งานไฟฟาถนน
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
12/06/2563 63-45-00221-5330100-00002

12/06/2563 63-45-00242-5411800-00004

นายสมศักดิ์ ชูบรรจง

16/06/2563 63-45-00221-5320400-00004

รานปยชนก เคมีภัณฑ 18/06/2563

16/06/2563 งานไฟฟาถนน

คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

243.81 ทําสัญญา

วัสดุงานบานงานครัว

4,152.00 ทําสัญญา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

410.35 ทําสัญญา
33,631.95 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

9,772.56 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

11,444.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

6,736.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ
คาครุภัณฑ

งานบริหารทั่วไป
คาใชสอย
เกี่ยวกับสาธารณสุข

วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

29,100.00 ทําสัญญา
คาบารุงรกษา
และปรับปรุง
ครภัณฑ

15,100.00 ทําสัญญา
3,270.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

17/06/2563 63-45-00221-5331400-00002

รานคลีนิคคอม

18/06/2563

งานบริหารทั่วไป
คาวัสดุ
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

19/06/2563 63-45-00224-5320300-00002

ราน ส.เจริญปศุสัตว

19/06/2563

19/06/2563 63-45-00242-5330200-00006

บริษัท ถาวรเทรดดิ้ง
อีเลคทริค จํากัด

22/06/2563 งานไฟฟาถนน

19/06/2563 63-45-00244-5320400-00008

นายสมศักดิ์ ชูบรรจง

22/06/2563

24/06/2563 63-45-00111-5331400-00007

รานคลีนิคคอม

24/06/2563 63-45-00411-5111100-00001

รานสตารมีเดีย

25/06/2563 63-45-00111-5330100-00009
25/06/2563 63-45-00111-5330300-00003
25/06/2563 63-45-00111-5331400-00008

รานบุญประดับเครื่อง
เขียน
รานบุญประดับเครื่อง
เขียน
รานคลีนิคคอม

คาใชสอย

12,180.00 ทําสัญญา

วัสดุคอมพิวเตอร
โครงการสัตว
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ ปลอดโรค คน
การปฏิบัติราชการที่ไม ปลอดภัย จาก
เขาลักษณะรายจาย โรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน
หมวดอื่นๆ
ศาสตรจารย ดร

36,000.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

95,400.00 ทําสัญญา

คาใชสอย

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

4,500.00 ทําสัญญา

25/06/2563 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

7,860.00 ทําสัญญา

25/06/2563 งบกลาง

งบกลาง

รายจายตามขอผูกพัน

26/06/2563 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

1,993.00 ทําสัญญา

26/06/2563 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว

645.00 ทําสัญญา

26/06/2563 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

6,180.00 ทําสัญญา

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

คาใชจายในการ
จัดการจราจร

49,995.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

งานระดับกอนวัย
หางหุนสวนจํากัด นินจา
คาที่ดินและ
26/06/2563 63-42-00212-5421000-00002
26/06/2563 เรียนและ
รวมโชคกอสราง
สิ่งกอสราง
ประถมศึกษา
โรงพิมพอาสารักษา
26/06/2563 63-45-00113-5330100-00003
26/06/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ
ดินแดน กรมการปกครอง
30/06/2563 63-45-00111-5411800-00002 ราน P.S. แอรเซ็นเตอร 30/06/2563 งานบริหารทั่วไป
30/06/2563 63-45-00224-5320100-00012
01/07/2563 63-45-00111-5320100-00035
01/07/2563 63-45-00113-5320100-00018

นางสาวอุดมรัตน ตั้ง
พัฒนธนา
นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ
นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

คาใชสอย

01/07/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

30/06/2563

01/07/2563 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย

02/07/2563 63-45-00111-5331400-00009

รานคลีนิคคอม

08/07/2563 งานบริหารทั่วไป

02/07/2563 63-45-00232-5331400-00001

รานคลีนิคคอม

08/07/2563

นางสาวอุดมรัตน ตั้ง
พัฒนธนา

08/07/2563

63,060.00 ทําสัญญา

วัสดุสํานักงาน
คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

780,000.00 ทําสัญญา

คาบารุงรกษา
และปรับปรุง
ครภัณฑ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

11,700.00 ทําสัญญา
2,100.00 ทําสัญญา
380.00 ทําสัญญา
190.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

5,380.00 ทําสัญญา

งานสวัสดิการสังคม
คาวัสดุ
และสังคมสงเคราะห

วัสดุคอมพิวเตอร

9,765.00 ทําสัญญา

03/07/2563 63-45-00111-5320100-00036 รานรุงเรืองดิจิตอลโฟโต 08/07/2563 งานบริหารทั่วไป
03/07/2563 63-45-00224-5320100-00014

คาครุภัณฑ

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค

กอสรางขยายโรง
อาหารโรงเรียน
ชุมชนเทศบาลวัด
ปาโมกข

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

คาใชสอย
คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

15,000.00 ทําสัญญา
3,000.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

03/07/2563 63-45-00232-5320400-00001

รานคลีนิคคอม

08/07/2563

งานสวัสดิการสังคม
คาใชสอย
และสังคมสงเคราะห

03/07/2563 63-45-00232-5330100-00001

รานบุญประดับเครื่อง
เขียน

08/07/2563

งานสวัสดิการสังคม
คาวัสดุ
และสังคมสงเคราะห

หางหุนสวนจํากัด บุญ
09/07/2563 งานบริหารทั่วไป
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
งานบริหารทั่วไป
หางหุนสวนจํากัด บุญ
08/07/2563 63-45-00121-5330800-00010
09/07/2563 เกี่ยวกับการรักษา
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ความสงบภายใน

08/07/2563 63-45-00111-5330800-00011

09/07/2563 63-45-00111-5410600-00001

รานแม็กซาวด

หางหุนสวนจํากัด บุญ
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
หางหุนสวนจํากัด บุญ
09/07/2563 63-45-00224-5330800-00011
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
หางหุนสวนจํากัด บุญ
09/07/2563 63-45-00242-5330800-00010
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
หางหุนสวนจํากัด บุญ
09/07/2563 63-45-00244-5330800-00010
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)

09/07/2563 63-45-00113-5330800-00010

09/07/2563 งานบริหารทั่วไป

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

4,250.00 ทําสัญญา

วัสดุสํานักงาน

9,816.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

3,308.50 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

7,817.22 ทําสัญญา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

09/07/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ
งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

คาวัสดุ

09/07/2563 งานไฟฟาถนน

คาวัสดุ

09/07/2563

09/07/2563

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

จัดซื้อเครื่องเสียง
แบบเคลื่อนที่มีลอ

10,000.00 ทําสัญญา
265.11 ทําสัญญา
576.25 ทําสัญญา
9,373.80 ทําสัญญา
43,400.01 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

14/07/2563 63-45-00111-5320100-00037

ราน พี.เอ กอปป

14/07/2563 63-45-00244-5330600-00006

ไพรัชโลหะ

14/07/2563 งานบริหารทั่วไป
14/07/2563

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

คาใชสอย
คาวัสดุ

15/07/2563 63-45-00111-5320100-00038 รานรุงเรืองดิจิตอลโฟโต 15/07/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

15/07/2563 63-45-00111-5320200-00024 นายกิตติรัช ผองมาลัย 15/07/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

งานระดับกอนวัย
หางหุนสวนจํากัด นินจา
16/07/2563 63-42-00212-5421000-00003
16/07/2563 เรียนและ
รวมโชคกอสราง
ประถมศึกษา

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค

รานคลีนิคคอม

16/07/2563 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

16/07/2563 63-45-00113-5331400-00004

รานคลีนิคคอม

16/07/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

นางสาวศุภมาส ฤทธิ์
กระจาง

20/07/2563 63-45-00111-5330100-00010

รานไทยวิวัฒน

20/07/2563

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

20/07/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

คาวัสดุ

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

1,550.00 ทําสัญญา
2,000.00 ทําสัญญา

กอสรางปรบปรุง
พื้นที่ลาน
เอนกประสงค
พรอมหลังคาโครง

โครงการสัตว
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ ปลอดโรค คน
การปฏิบัติราชการที่ไม ปลอดภัย จาก
เขาลักษณะรายจาย โรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน
หมวดอื่นๆ
ศาสตรจารย ดร
วัสดุสํานักงาน

2,065.00 ทําสัญญา
2,889.00 ทําสัญญา

วัสดุกอสราง

16/07/2563 63-45-00113-5320400-00002

17/07/2563 63-45-00224-5320300-00003

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

820,000.00 ทําสัญญา
2,500.00 ทําสัญญา
13,035.00 ทําสัญญา

12,000.00 ทําสัญญา

4,900.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

20/07/2563 63-45-00111-5330300-00004

รานไทยวิวัฒน

20/07/2563 63-45-00113-5330100-00004

รานบุญประดับเครื่อง
เขียน

21/07/2563 63-45-00111-5320100-00039

ราน พี.เอ กอปป

22/07/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

23/07/2563 63-45-00111-5330600-00004

รานปนหลี 2552

24/07/2563 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

วัสดุกอสราง

2,498.45 ทําสัญญา

24/07/2563 63-45-00211-5330100-00002

รานไทยวิวัฒน

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

8,584.00 ทําสัญญา

24/07/2563 63-45-00211-5331400-00002

รานไทยวิวัฒน

คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

8,550.00 ทําสัญญา

29/07/2563 63-45-00241-5331400-00003

คลีนิกคอม

คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

22,640.00 ทําสัญญา

29/07/2563 63-45-00242-5330600-00005

วรานนท เทพรักษา

30/07/2563 งานไฟฟาถนน

คาวัสดุ

วัสดุกอสราง

80,000.00 ทําสัญญา

04/08/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

คาใชสอย

03/08/2563 63-45-00111-5320400-00004
03/08/2563 63-45-00224-5320100-00015

นายประเสริฐ ศิลป
ประดิษฐ
นางสาวอุดมรัตน ตั้ง
พัฒนธนา

20/07/2563 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

20/07/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
29/07/2563
เกี่ยวกับการศึกษา
งานบริหารทั่วไป
30/07/2563 เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

29/07/2563

04/08/2563

วัสดุงานบานงานครัว

960.00 ทําสัญญา

วัสดุสํานักงาน

9,253.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

3,500.00 ทําสัญญา

3,400.00 ทําสัญญา
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

3,300.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

04/08/2563 63-45-00111-5320100-00040
04/08/2563 63-45-00113-5320100-00019

นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ
นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ

05/08/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

04/08/2563 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

06/08/2563 63-45-00111-5320100-00041 รานรุงเรืองดิจิตอลโฟโต 06/08/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

06/08/2563 63-45-00111-5320200-00025 นายกิตติรัช ผองมาลัย 06/08/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

06/08/2563 63-45-00111-5320200-00026

รานไทยวิวัฒน

06/08/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

06/08/2563 63-45-00111-5330100-00011

รานไทยวิวัฒน

06/08/2563 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

07/08/2563 63-45-00111-5320100-00042

ราน พี.เอ กอปป

07/08/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

10/08/2563 63-42-00111-5421000-00001

บริษัท เพชรอินทร
กอสราง จํากัด

10/08/2563 งานบริหารทั่วไป

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค

10/08/2563 63-42-00212-5421000-00004

หางหุนสวนจํากัด จ.
เจริญวัสดุภัณฑ

งานระดับกอนวัย
10/08/2563 เรียนและ
ประถมศึกษา

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค

10/08/2563 63-45-00111-5330800-00012

หางหุนสวนจํากัด บุญ
10/08/2563 งานบริหารทั่วไป
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)

คาวัสดุ

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

200.00 ทําสัญญา
8,650.00 ทําสัญญา
1,500.00 ทําสัญญา
5,800.00 ทําสัญญา
1,766.00 ทําสัญญา

วัสดุสํานักงาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

400.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
โครงการปรบปรุง
ซอมแซมอาคารที่
พักผโดยสารและ
กอสรางขยายโรง
อาหารโรงเรียน
เทศบาลวัดแจง

1,080.00 ทําสัญญา
1,140,000.00 ทําสัญญา
947,000.00 ทําสัญญา
3,408.50 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

10/08/2563 63-45-00113-5330800-00011
10/08/2563 63-45-00121-5330800-00011

10/08/2563 63-45-00212-5410100-00002
10/08/2563 63-45-00224-5330800-00012
10/08/2563 63-45-00244-5330800-00011
11/08/2563 63-45-00242-5330800-00011
13/08/2563 63-45-00111-5320100-00043

13/08/2563 63-45-00224-5320300-00004

หางหุนสวนจํากัด บุญ
10/08/2563 งานบริหารงานคลัง
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
งานบริหารทั่วไป
หางหุนสวนจํากัด บุญ
10/08/2563 เกี่ยวกับการรักษา
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ความสงบภายใน
งานระดับกอนวัย
หจก.รัตนประสาทพร 10/08/2563 เรียนและ
ประถมศึกษา
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานศูนยบริการ
10/08/2563
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
สาธารณสุข
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานกําจัดขยะมูล
10/08/2563
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
หางหุนสวนจํากัด บุญ
11/08/2563 งานไฟฟาถนน
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ราน พี.เอ กอปป

13/08/2563 งานบริหารทั่วไป

รานปยชนก เคมีภัณฑ 13/08/2563

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

264.81 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

7,004.32 ทําสัญญา

คาครุภัณฑ
คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาใชสอย

คาใชสอย

ครุภัณฑสํานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

จดซอ
เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน
ชนิดตั้งพื้นหรือ

379,200.00 ทําสัญญา
441.45 ทําสัญญา
37,853.00 ทําสัญญา
9,023.20 ทําสัญญา

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

1,160.00 ทําสัญญา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
โครงการปองกัน
การปฏิบัติราชการที่ไม
ควบคุมโรค
เขาลักษณะรายจาย
ไขเลือดออก
หมวดอื่นๆ

30,000.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

14/08/2563 63-45-00111-5411800-00003

บริษัท บุญชุม จํากัด

17/08/2563 งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
18/08/2563 63-45-00121-5411800-00006 นายสมศักดิ์ ชูบรรจง 20/08/2563 เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งานระดับกอนวัย
21/08/2563 63-45-00212-5410200-00002 หจก.อางทองชัยวิวัฒน 26/08/2563 เรียนและ
ประถมศึกษา
งานระดับกอนวัย
21/08/2563 63-45-00212-5410200-00003 หจก.อางทองชัยวิวัฒน 26/08/2563 เรียนและ
ประถมศึกษา
25/08/2563 63-45-00113-5331400-00005

คลีนิกคอม

25/08/2563 63-45-00242-5330200-00008

บริษัท ถาวรเทรดดิ้ง
อีเลคทริค จํากัด

คาครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ

คาครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการศึกษา

คาบารุงรกษา
และปรับปรุง
ครภัณฑ
คาบํารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ
จดซอโตะ - เกาอ
โรงอาหารสําหรับ
นักเรียน จํานวน
55 ชด- เกาอ
จดซอโตะ
สําหรับนักเรียน
ระดับอนุบาล
จํานวน 50 ชด

13,910.00 ทําสัญญา
9,200.00 ทําสัญญา

412,500.00 ทําสัญญา

72,500.00 ทําสัญญา

26/08/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

17,175.00 ทําสัญญา

26/08/2563 งานไฟฟาถนน

คาวัสดุ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

57,508.00 ทําสัญญา

งานบริหารทั่วไป
หางหุนสวนจํากัด บุญ
26/08/2563 63-45-00121-5330700-00002
26/08/2563 เกี่ยวกับการรักษา
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ความสงบภายใน

คาวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

20,196.00 ทําสัญญา

28/08/2563 63-45-00111-5320400-00005 นางบุญพรอม เหล็กไหล 28/08/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

2,150.00 ทําสัญญา

วัสดุงานบานงานครัว

315.00 ทําสัญญา

28/08/2563 63-45-00113-5330300-00001

รานไทยวิวัฒน

28/08/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

งานบริหารทั่วไป
หางหุนสวนจํากัด บุญ
28/08/2563 63-45-00121-5330700-00003
30/08/2563 เกี่ยวกับการรักษา คาวัสดุ
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไป
รานไทยวิวัฒน
คาวัสดุ
28/08/2563 63-45-00221-5330100-00003
28/08/2563
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป
รานไทยวิวัฒน
28/08/2563 63-45-00241-5330100-00002
28/08/2563 เกี่ยวกับเคหะและ คาวัสดุ
ชุมชน
30/08/2563 63-45-00113-5330100-00005
31/08/2563 63-45-00111-5320100-00044
31/08/2563 63-45-00113-5320100-00020

รานไทยวิวัฒน
นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ
นางสาวอรธิรา บุญ
ประดับ

30/08/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ
31/08/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

31/08/2563 งานบริหารงานคลัง คาใชสอย
งานศูนยบริการ
สาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป
01/09/2563 เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไป
01/09/2563 เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

3,350.00 ทําสัญญา

วัสดุสํานักงาน

870.00 ทําสัญญา

วัสดุสํานักงาน

37,297.00 ทําสัญญา

วัสดุสํานักงาน

8,622.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

400.00 ทําสัญญา
200.00 ทําสัญญา

31/08/2563 63-45-00224-5320400-00002 นางบุญพรอม เหล็กไหล 01/09/2563

คาใชสอย

2,750.00 ทําสัญญา

01/09/2563 63-45-00121-5330100-00002

รานไทยวิวัฒน

คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน

3,628.00 ทําสัญญา

01/09/2563 63-45-00121-5330300-00002

รานไทยวิวัฒน

คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว

3,730.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

03/09/2563 63-45-00111-5320100-00045

รานไทยวิวัฒน

08/09/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

03/09/2563 63-45-00111-5320200-00027

รานไทยวิวัฒน

08/09/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

03/09/2563 63-45-00111-5330100-00012

รานไทยวิวัฒน

08/09/2563 งานบริหารทั่วไป

คาวัสดุ

03/09/2563 63-45-00113-5330700-00001 นางบุญพรอม เหล็กไหล 08/09/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

1,670.00 ทําสัญญา
16,500.00 ทําสัญญา

วัสดุสํานักงาน

1,050.00 ทําสัญญา

วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

1,300.00 ทําสัญญา

03/09/2563 63-45-00113-5331400-00006

คลีนิกคอม

08/09/2563 งานบริหารงานคลัง คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

3,040.00 ทําสัญญา

03/09/2563 63-45-00243-5331000-00001

สวนมะมวงทอง

08/09/2563 งานสวนสาธารณะ คาวัสดุ

วัสดุการเกษตร

21,370.00 ทําสัญญา

วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

2,400.00 ทําสัญญา

งานบริหารทั่วไป
หางหุนสวนจํากัด บุญ
08/09/2563 63-45-00121-5330700-00004
08/09/2563 เกี่ยวกับการรักษา
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ความสงบภายใน

คาวัสดุ

08/09/2563 63-45-00232-5330100-00003

T.ธารา

09/09/2563

งานสวัสดิการสังคม
คาวัสดุ
และสังคมสงเคราะห

วัสดุสํานักงาน

4,785.00 ทําสัญญา

08/09/2563 63-45-00232-5331400-00002

คลีนิกคอม

08/09/2563

งานสวัสดิการสังคม
คาวัสดุ
และสังคมสงเคราะห

วัสดุคอมพิวเตอร

4,820.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานกําจัดขยะมูล
08/09/2563 63-45-00244-5330700-00003
08/09/2563
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานกําจัดขยะมูล
08/09/2563 63-45-00244-5411800-00002 บริษัท 3 ช.38 จํากัด 09/09/2563
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
08/09/2563 63-45-00244-5330600-00007

รานปนหลี 2552

08/09/2563

คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาครุภัณฑ

09/09/2563 63-45-00111-5320100-00046

รานไทยวิวัฒน

09/09/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

09/09/2563 63-45-00111-5320100-00047

ราน พี.เอ กอปป

09/09/2563 งานบริหารทั่วไป

คาใชสอย

09/09/2563 63-45-00221-5331400-00003

คลีนิกคอม

09/09/2563 63-45-00224-5320100-00016

นางสาวอุดมรัตน ตั้ง
พัฒนธนา

09/09/2563 63-45-00224-5331400-00001

คลีนิกคอม

10/09/2563 63-45-00212-5330600-00001

รานปนหลี 2552

14/09/2563 63-45-00111-5330800-00013

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งานศูนยบริการ
09/09/2563
สาธารณสุข
งานศูนยบริการ
09/09/2563
สาธารณสุข
งานระดับกอนวัย
11/09/2563 เรียนและ
ประถมศึกษา
09/09/2563

หางหุนสวนจํากัด บุญ
14/09/2563 งานบริหารทั่วไป
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)

คาวัสดุ
คาใชสอย

6,698.20 ทําสัญญา

วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

26,800.00 ทําสัญญา
คาบารุงรกษา
และปรับปรุง
ครภัณฑ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

315.00 ทําสัญญา
775.00 ทําสัญญา
8,100.00 ทําสัญญา

วัสดุคอมพิวเตอร
รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ

58,500.00 ทําสัญญา

รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ

3,600.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร

4,340.00 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุกอสราง

24,879.64 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

3,424.00 ทําสัญญา

เทศบาลตําบลปาโมก

อ.ปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

14/09/2563 63-45-00113-5330800-00012
14/09/2563 63-45-00121-5330800-00012
14/09/2563 63-45-00224-5330800-00013
14/09/2563 63-45-00242-5330700-00004
14/09/2563 63-45-00242-5330800-00012
14/09/2563 63-45-00244-5330800-00012
15/09/2563 63-45-00221-5320400-00005
17/09/2563 63-45-00242-5330600-00007

หางหุนสวนจํากัด บุญ
14/09/2563 งานบริหารงานคลัง
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
งานบริหารทั่วไป
หางหุนสวนจํากัด บุญ
14/09/2563 เกี่ยวกับการรักษา
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ความสงบภายใน
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานศูนยบริการ
14/09/2563
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
สาธารณสุข
หางหุนสวนจํากัด บุญ
14/09/2563 งานไฟฟาถนน
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
หางหุนสวนจํากัด บุญ
14/09/2563 งานไฟฟาถนน
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
หางหุนสวนจํากัด บุญ
งานกําจัดขยะมูล
14/09/2563
ประดับปโตรเลี่ยม (7%)
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานบริหารทั่วไป
นางบุญพรอม เหล็กไหล 16/09/2563
เกี่ยวกับสาธารณสุข
รานปนหลี 2552

18/09/2563 งานไฟฟาถนน

17/09/2563 63-45-00242-5410500-00001 หจก.อางทองชัยวิวัฒน 17/09/2563 งานไฟฟาถนน
22/09/2563 63-42-00242-5421000-00001

หางหุนสวนจํากัด
ภัสสรชัยมงคล

22/09/2563 งานไฟฟาถนน

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

267.21 ทําสัญญา

คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

10,589.62 ทําสัญญา

คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาวัสดุ
คาใชสอย
คาวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

15,613.70 ทําสัญญา

วัสดุกอสราง

62,729.72 ทําสัญญา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง

คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค

443.85 ทําสัญญา
3,000.00 ทําสัญญา

35,278.82 ทําสัญญา
610.00 ทําสัญญา

ซื้อเครื่องตบดิน
โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม

21,000.00 ทําสัญญา
1,640,000.00 ทําสัญญา

อ.ปาโมก

เทศบาลตําบลปาโมก

หนา : 1/1

จ.อางทอง

ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจาง

งานระดับกอนวัย
สหกรณโคนมมวกเหล็ก
25/09/2563 63-45-00212-5330400-00001
25/09/2563 เรียนและ
จํากัด
ประถมศึกษา

คาวัสดุ

ปงบประมาณ 2563, ตั้งแตวันที่ 01/10/2562 ถึงวันที่ 30/09/2563, สถานะ : จัดทํา, พิมพ, อนุมัติ, ทําสัญญา, วางฎีกา, ทิ้งงาน

คาอาหารเสริม (นม)

207,151.56 ทําสัญญา

