
วนัที่จดัท ำ โครงกำร/รำยกำร วงเงนิที่ท ำสญัญำ วนัที่ลงนำม สถำนะ

01/10/2562

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

4) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำน

บุคคลภำยนอกทีอ่ยูใ่นเขตเทศบำล

ต ำบลหนองขำวเพือ่ปฏบิตังิำนในกอง

คลงั

96,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

3) โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรรำษฎร

ในพ้ืนทีต่ ำบลหนองขำว ส ำหรบังำน

ดำ้นกำรเงนิและบญัชี เทศบำลต ำบล

หนองขำว สงักดักองคลงั

96,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

2) โครงกำรจ้ำงเหมำบริกำรรำษฎร

ในพ้ืนทีต่ ำบลหนองขำว ส ำหรบังำน

ดำ้นพสัด ุเทศบำลต ำบลหนองขำว 

สงักดักองคลงั

96,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

CNTR-0010/63 นำงทพิวิมล จนัทร์กระจ่ำง 63-45-00244-5320100-00014 เงนิงบประมำณ

CNTR-0011/63 นำงชมภู่ อวยพร 63-45-00244-5320100-00015 เงนิงบประมำณ

CNTR-0008/63 นำยวริทธิ ์กริม่ใจ 63-45-00113-5320100-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0009/63 นำงพยอม กลุชยักลุ 63-45-00244-5320100-00012 เงนิงบประมำณ

CNTR-0006/63 นำงสำวชลธชิำ นำเวช 63-45-00113-5320100-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0007/63 นำงจินตนำ คงธำร 63-45-00244-5320100-00010 เงนิงบประมำณ

CNTR-0004/63 นำงสำวอำรีย์ ขวญัออ่น 63-45-00244-5320100-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0005/63 นำงสำวสวุรรณ์ ศรีทบัทมิ 63-45-00244-5320100-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0002/63 นำงสำวอำรีย์ ชูศรีจนัทร์ 63-45-00244-5320100-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0003/63 นำงสำวรจนำ ฝกับวั 63-45-00113-5320100-00001 เงนิงบประมำณ

เลขที่สญัญำ ชื่อเจ้ำหน้ี เลขที่รำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง แหล่งเงนิที่ใช้

CNTR-0001/63 นำงสำวตอ้ย บ้ำนกล้วย 63-45-00244-5320100-00002 เงนิงบประมำณ

เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

01/10/2562

โครงกำรหอ้งเรียนพเิศษหลกัสตูร

ภำษำไทยและภำษำองักฤษ (Mini 

English Program) ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2563

144,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

3) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

จดัเก็บขยะมูลฝอยตำมอำคำร

บ้ำนเรือนและทีร่องรบัขยะมูลฝอย

ประจ ำรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

1) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนซ่อม

บ ำรุงรกัษำ ถนน ทำงเทำ้ สิง่กอ่สรำ้ง 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

3) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

จดัเก็บขยะมูลฝอยตำมอำคำร

บ้ำนเรือนและทีร่องรบัขยะมูลฝอย

ประจ ำรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำน

บุคคลภำยนอกเพือ่ปฏบิตังิำนในกอง

ชำ่ง

96,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

1) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนซ่อม

บ ำรุงรกัษำ ถนน ทำงเทำ้ สิง่กอ่สรำ้ง 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

1) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนซ่อม

บ ำรุงรกัษำ ถนน ทำงเทำ้ สิง่กอ่สรำ้ง 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562
4) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูลตดั

หญำ้ ตดัแตง่ตน้ไม้ และงำนอืน่ๆ
48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

1) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนซ่อม

บ ำรุงรกัษำ ถนน ทำงเทำ้ สิง่กอ่สรำ้ง 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

01/10/2562

1) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนซ่อม

บ ำรุงรกัษำ ถนน ทำงเทำ้ สิง่กอ่สรำ้ง 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้CNTR-0022/63 นำยวชัระ สขุเรือ่ย 63-45-00244-5320100-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0020/63 นำยสน เอกฉนัท์ 63-45-00244-5320100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0021/63 นำยมนสัชยั มีเท 63-45-00244-5320100-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0018/63 นำยอำกร  วงศ์สวุรรณ 63-45-00244-5320100-00013 เงนิงบประมำณ

CNTR-0019/63 นำยเอ ๋โพธิใ์บ 63-45-00244-5320100-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0016/63 นำยธีรพงษ์ ฝกับวั 63-45-00244-5320100-00018 เงนิงบประมำณ

CNTR-0017/63 นำงสำววรำภรณ์ สทิธสิร 63-45-00221-5320100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0014/63 นำยวิชยั ศรียศ 63-45-00244-5320100-00017 เงนิงบประมำณ

CNTR-0015/63 นำยขวญัชยั มีธรรมรตัน์ 63-45-00244-5320100-00011 เงนิงบประมำณ

CNTR-0012/63 นำงสำวภรชัฌำ รุง่หริญัศกัดิ ์ 63-45-00212-5320300-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0013/63 นำงสงัเวียน โพระดก 63-45-00244-5320100-00016 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

01/10/2562

1) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนซ่อม

บ ำรุงรกัษำ ถนน ทำงเทำ้ สิง่กอ่สรำ้ง 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 02/10/2562 เสร็จสิน้

03/10/2562

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนเพือ่ดแูล

 สวน ตดัแตง่ตน้ไม้ ท ำควำมสะอำด 

ภำยในศนูย์พฒันำศนูย์ผูส้งูอำยุ คน

พกิำร และผูด้อ้ยโอกำส เทศบำล

ต ำบลหนองขำว

95,476.00 03/10/2562 เสร็จสิน้

07/10/2562

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ศำลำกำรเรียนรู้

ชุมชน 9 ชุมชน ประจ ำเดอืน ต.ค.62 

จ ำนวน 216 ฉบบั

2,160.00 16/10/2562 เสร็จสิน้

07/10/2562

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์หอ้งสมุดประชำชน

เทศบำลต ำบลหนองขำว ประจ ำเดอืน 

ต.ค.62 จ ำนวน 34 ฉบบั

340.00 16/10/2562 เสร็จสิน้

07/10/2562
จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ส ำนกังำนเทศบำล 

ประจ ำเดอืน ต.ค.62 จ ำนวน 16 ฉบบั
160.00 16/10/2562 เสร็จสิน้

10/10/2562
โครงกำรปกป้องสถำบนัส ำคญัของชำติ

 และงำนพระรำชพธีิ
1,000.00 10/10/2562 เสร็จสิน้

21/10/2562
โครงกำรปกป้องสถำบนัส ำคญัของชำติ

 และงำนพระรำชพธีิ
1,000.00 30/10/2562 เสร็จสิน้

21/10/2562
โครงกำร ขดุลอก ดนิ เลน สิง่ปฎกิลู 

ขยะในรำงระบำยน ้ำ
207,900.00 13/11/2562 เสร็จสิน้

28/10/2562 จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ 1 รำยกำร 1,400.00 30/10/2562 เสร็จสิน้

28/10/2562
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำนส ำนกัปลดั จ ำนวน

 14 รำยกำร
22,588.00 30/10/2562 เสร็จสิน้

29/10/2562
จดัซ้ือวสัดกุำรเกษตร จ ำนวน 2 

รำยกำร
1,380.00 30/10/2562 เสร็จสิน้

30/10/2562
จดัจ้ำงท ำอำหำรว่ำงพรอ้มเครือ่งดืม่ 

จ ำนวน 23 ชุด
575.00 30/10/2562 เสร็จสิน้

30/10/2562
จดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ภำค

เรียนที ่2/2562
312,979.00 09/01/2563 เสร็จสิน้

31/10/2562
จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ส ำนกังำนเทศบำล 

ประจ ำเดอืน พ.ย.62 จ ำนวน 21 ฉบบั
210.00 12/11/2562 เสร็จสิน้CNTR-0039/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00111-5330100-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0037/63 นำงสำวดำวลอย เวที 63-45-00111-5320200-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0038/63-1
สหกรณ์โคนมหนองโพรำชบุรี 

จ ำกดั(ในพระบรมรำชูปถมัภ์)
63-45-00212-5330400-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0035/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00111-5330100-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0036/63 นำงวนัรตัน์ แกว้กอง 63-45-00111-5331000-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0033/63 นำยศริสทิธิ ์กลดัเพชร์ 63-45-00241-5421000-00001 เงนิสะสม

CNTR-0034/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00113-5331400-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0031/63 นำงเกวลิน กณักง 63-45-00111-5320300-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0032/63 นำงเกวลิน กณักง 63-45-00111-5320300-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0029/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0030/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00111-5330100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0025/63 นำงสำวทองหยบิ  ข ำคม 63-45-00111-5320100-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0028/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0023/63 นำยสชุำต ิปำนธรรม 63-45-00244-5320100-00006 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

31/10/2562

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์หอ้งสมุดประชำชน

เทศบำลต ำบลหนองขำว ประจ ำเดอืน 

พ.ย.62 จ ำนวน 44 ฉบบั

440.00 12/11/2562 เสร็จสิน้

31/10/2562

ซ้ือหนงัสอืพมิพ์ศำลำกำรเรียนรูชุ้มชน

 9 ชุมชน ประจ ำเดอืน พ.ย.62 

จ ำนวน 270 ฉบบั

2,700.00 12/11/2562 เสร็จสิน้

31/10/2562
โครงกำรส ำรวจขอ้มูลภำคสนำมใน

กำรจดัท ำแผนทีแ่ละทะเบียนทรพัย์สนิ
16,000.00 12/11/2562 เสร็จสิน้

31/10/2562
โครงกำรส ำรวจขอ้มูลภำคสนำมใน

กำรจดัท ำแผนทีแ่ละทะเบียนทรพัย์สนิ
16,000.00 12/11/2562 เสร็จสิน้

06/11/2562
จดัซ้ือสำยสง่น ้ำผำ้ใบ ขนำด 8 นิ้ว 

จ ำนวน 30 เมตร
10,914.00 12/11/2562 เสร็จสิน้

06/11/2562 จดัซ้ือแบตเตอรี ่จ ำนวน 1 ลูก 2,700.00 12/11/2562 เสร็จสิน้

06/11/2562

จดัจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์สว่นกลำง 

ทะเบียน นข 1735 (รถตู)้ จ ำนวน 1 

งำน

2,300.00 12/11/2562 เสร็จสิน้

06/11/2562
จดัซ้ือน ้ำหมกึเครือ่งพมิพ์ 

483620031 จ ำนวน 4 ขวด
1,400.00 12/11/2562 เสร็จสิน้

07/11/2562
โครงกำรสบืสำนวฒันธรรมประเพณี

ลอยกระทง ประจ ำปีงบประมำณ 2563
2,700.00 12/11/2562 เสร็จสิน้

07/11/2562
โครงกำรสบืสำนวฒันธรรมประเพณี

ลอยกระทง ประจ ำปีงบประมำณ 2563
1,800.00 12/11/2562 เสร็จสิน้

07/11/2562
โครงกำรสบืสำนวฒันธรรมประเพณี

ลอยกระทง ประจ ำปีงบประมำณ 2563
20,000.00 12/11/2562 เสร็จสิน้

07/11/2562
โครงกำรสบืสำนวฒันธรรมประเพณี

ลอยกระทง ประจ ำปีงบประมำณ 2563
42,000.00 12/11/2562 เสร็จสิน้

07/11/2562
โครงกำรสบืสำนวฒันธรรมประเพณี

ลอยกระทง ประจ ำปีงบประมำณ 2563
36,500.00 12/11/2562 เสร็จสิน้

08/11/2562
โครงกำรกอ่สรำ้งถนน คสล.ซอยบ้ำน

นำยแดง สขุศริิ หมู่ 2
382,000.00 18/11/2562 เสร็จสิน้CNTR-0053/63 หจก.นนัท์มนสักำรชำ่ง 63-45-00241-5421000-00002 เงนิสะสม

CNTR-0051/63 นำยวินยั บุตรดี 63-45-00263-5320300-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0052/63 นำยสพุล  สูภ้ยัพำล 63-45-00263-5320300-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0049/63 ออ้ย อำปำเช ่องิค์เจ็ท 63-45-00263-5320300-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0050/63 นำยณฐันนัท์ สมคดิ 63-45-00263-5320300-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0047/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00111-5331400-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0048/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00263-5320300-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0045/63 สกลกำญจน์ ออโตเ้ซอร์วิส 63-45-00111-5330700-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0046/63 รำ้นหนองขำวแอร์ 63-45-00111-5320400-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0043/63 นำยสนัตภิำพ ยิม้แย้ม 63-45-00113-5320300-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0044/63 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ทอ่ทองค ำ 63-45-00111-5331000-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0041/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0042/63 นำยชยัรตัน์ หล่อจิต 63-45-00113-5320300-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0040/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00005 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
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12/11/2562
โครงกำรส ำรวจขอ้มูลภำคสนำมใน

กำรจดัท ำแผนทีแ่ละทะเบียนทรพัย์สนิ
2,270.00 18/11/2562 เสร็จสิน้

12/11/2562
จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 

รำยกำร
715.00 18/11/2562 เสร็จสิน้

14/11/2562
จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ จ ำนวน 1 

รำยกำร
5,180.00 14/11/2562 เสร็จสิน้

18/11/2562
จดัซ้ือหนิคลุกพรอ้มถมปรบัเกลีย่

บริเวณวดัอนิทำรำม ต ำบลหนองขำว
20,000.00 25/11/2562 เสร็จสิน้

21/11/2562

จดัจ้ำงซ่อมแซมเครือ่งตดัหญำ้แบบ

เข็น 4 ล้อ หมำยเลขครุภณัฑ ์

441480001 จ ำนวน 1 งำน

1,800.00 25/11/2562 เสร็จสิน้

21/11/2562
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน กองคลงั จ ำนวน

 9 รำยกำร
3,209.00 25/11/2562 เสร็จสิน้

21/11/2562
โครงกำรส ำรวจขอ้มูลภำคสนำมใน

กำรจดัท ำแผนทีแ่ละทะเบียนทรพัย์สนิ
10,570.00 25/11/2562 เสร็จสิน้

21/11/2562
โครงกำรส ำรวจขอ้มูลภำคสนำมใน

กำรจดัท ำแผนทีแ่ละทะเบียนทรพัย์สนิ
1,300.00 25/11/2562 เสร็จสิน้

21/11/2562
จดัจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์หมำยเลข

ทะเบียน ป 1863 จ ำนวน 1 งำน
3,150.00 25/11/2562 เสร็จสิน้

21/11/2562

จดัจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์สว่นกลำง 

หมำยเลขทะเบียน  กค 7366 

กำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน

4,350.00 25/11/2562 เสร็จสิน้

25/11/2562 คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 18,180.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

25/11/2562
โครงกำรส ำรวจขอ้มูลภำคสนำมใน

กำรจดัท ำแผนทีแ่ละทะเบียนทรพัย์สนิ
12,000.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

26/11/2562 คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 12,500.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

26/11/2562 คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 16,500.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

26/11/2562 จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 3 รำยกำร 1,965.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

CNTR-0067/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอช เอช แอล 

กรุป๊ 2515
63-45-00241-5411800-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0068/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00111-5330600-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0065/63 นำยเจน หล่อจิต 63-45-00113-5320300-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0066/63 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ช.ชยักรุป๊ 63-45-00241-5411800-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0063/63 นำยอำทติย์ ลีสขุสำม 63-45-00241-5320400-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0064/63 รำ้นทรพัย์เจริญ 63-45-00241-5411800-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0061/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00113-5320300-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0062/63 นำยอำทติย์ ลีสขุสำม 63-45-00241-5320400-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0059/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00113-5330100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0060/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00113-5320300-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0057/63 บุษกร ตน้โพธิ ์ 63-45-00241-5330600-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0058/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอช เอช แอล 

กรุป๊ 2515
63-45-00211-5320400-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0055/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00111-5331400-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0056/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00113-5331400-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0054/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00113-5320300-00003 เงนิงบประมำณ
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26/11/2562
จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 3 

รำยกำร
178.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

26/11/2562
จดัจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์สว่นกลำง 

ทะเบียน กจ 2443 จ ำนวน 1 คนั
1,730.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

28/11/2562

จดัจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 

หมำยเลขทะเบียน 816231 

กำญจนบุรี จ ำนวน 1 คนั

4,200.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

28/11/2562
จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 2 

รำยกำร
7,228.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

28/11/2562 คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 18,600.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

28/11/2562 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 14,000.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

28/11/2562
จดัจ้ำงซ่อมแซมเครือ่งกรองน ้ำและ

เปลีย่นไสก้รองน ้ำ จ ำนวน 2 รำยกำร
4,868.50 06/12/2562 เสร็จสิน้

29/11/2562
จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ส ำนกังำนเทศบำล 

ประจ ำเดอืน ธ.ค.62 จ ำนวน 18 ฉบบั
180.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

29/11/2562

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์หอ้งสมุดประชำชน

เทศบำลต ำบลหนองขำว ประจ ำเดอืน 

ธ.ค.62 จ ำนวน 36 ฉบบั

360.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

29/11/2562

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ศำลำกำรเรียนรู้

ชุมชน 9 ชุมชน ประจ ำเดอืน ธ.ค.62 

จ ำนวน 279 ฉบบั

2,790.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

29/11/2562 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่บริกำร 2,100.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

29/11/2562
โครงกำรณรงค์ ป้องกนั ควบคมุโรค

ไขเ้ลือดออก
5,000.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

02/12/2562 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 3,811.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

02/12/2562
จดัจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 

829562 กำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน
8,750.00 06/12/2562 เสร็จสิน้

CNTR-0081/63 นำงมำลยั มลสวสัดิ ์ 63-45-00212-5320100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0082/63 นำยอำทติย์ ลีสขุสำม 63-45-00221-5320400-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0079/63 บุษกร ตน้โพธิ ์ 63-45-00111-5320100-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0080/63 นำยกติตพิงษ์  บวัทอง 63-45-00223-5320300-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0077/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0078/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0075/63 รำ้นอนนัต์ เครือ่งกรองน ้ำ 63-45-00111-5320400-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0076/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00111-5330100-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0073/63 นำยปริญญำ แย้มเกษร 63-45-00241-5411800-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0074/63 นำยศริสทิธิ ์กลดัเพชร์ 63-45-00221-5320100-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0071/63 นำยอำทติย์ ลีสขุสำม 63-45-00221-5320400-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0072/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วนัชยักำรไฟฟ้ำ

 2530
63-45-00241-5330200-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0069/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00111-5330200-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0070/63 นำยอำทติย์ ลีสขุสำม 63-45-00111-5320400-00002 เงนิงบประมำณ
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06/12/2562

จดัจ้ำงซ่อมแซมเครือ่งตบดนิ 

หมำยเลขครุภณัฑ ์091500001 

จ ำนวน 1 งำน

1,695.00 11/12/2562 เสร็จสิน้

06/12/2562

จดัจ้ำงซ่อมแซมเครือ่งตดัแตง่กิง่ไม้

เลือ่ยบำร์โซ่ หมำยเลขครุภณัฑ ์

092600006

2,300.00 11/12/2562 เสร็จสิน้

06/12/2562

จดัจ้ำงซ่อมแซมเครือ่งตดัหญำ้ 

หมำยเลขครุภณัฑ ์

442620008,0009,0010 จ ำนวน 3

 งำน

3,485.00 11/12/2562 เสร็จสิน้

09/12/2562 คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 21,530.00 11/12/2562 เสร็จสิน้

09/12/2562

จดัจ้ำงซ่อมแซมปั๊มน ้ำ รถยนต์

บรรทุกน ้ำ หมำยเลขทะเบียน 

816261 กำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน

46,400.00 11/12/2562 เสร็จสิน้

09/12/2562
จดัซ้ือยำงมะตอยส ำเร็จรูปและน ้ำยำง 

จ ำนวน 2 รำยกำร
62,500.00 11/12/2562 เสร็จสิน้

11/12/2562 คำ่บ ำรุงและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 30,000.00 11/12/2562 เสร็จสิน้

11/12/2562
จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ 

ประจ ำเดอืน พฤศจิกำยน 2562
27,445.90 11/12/2562 เสร็จสิน้

11/12/2562
จดัซ้ือน ้ำมนัเชือ่เพลิงและหล่อลืน่ 

ประจ ำเดอืน พฤศจิกำยน 2562
9,406.00 11/12/2562 เสร็จสิน้

11/12/2562
จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ 

ประจ ำเดอืน พฤศจิกำยน 2562
9,244.00 11/12/2562 เสร็จสิน้

11/12/2562
จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ 

ประจ ำเดอืน พฤศจิกำยน 2562
5,593.40 11/12/2562 เสร็จสิน้

11/12/2562 จดัซ้ือกล่องล็อค จ ำนวน 20 กล่อง 5,992.00 25/12/2562 เสร็จสิน้

12/12/2562
โครงกำรปกป้องสถำบนัส ำคญัของชำติ

 และงำนพระรำชพธีิ
1,500.00 25/12/2562 เสร็จสิน้

16/12/2562

จดัจ้ำงซ่อมแซมเครือ่งปรบัอำกำศ 

หมำยเลขครุภณัฑ ์420470009 

จ ำนวน 2 รำยกำร

5,400.00 25/12/2562 เสร็จสิน้

CNTR-0095/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00111-5320300-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0096/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วนัชยัอเีล็คทริค

(2003)
63-45-00111-5320400-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0093/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00121-5330800-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0094/63 บริษทั โตงำมพำณิชย์ จ ำกดั 63-45-00113-5330100-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0091/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00241-5330800-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0092/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00111-5330800-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0089/63 นำยจ ำเนียร บวัผนั 63-45-00111-5411800-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0090/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00221-5330800-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0087/63 ธนำคมไฟร์เซอร์วิส 63-45-00123-5320400-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0088/63 นำยทองเทียน ปู่ พะบุญ 63-45-00241-5330600-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0085/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอช เอช แอล 

กรุป๊ 2515
63-45-00241-5320400-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0086/63 นำยอำทติย์ ลีสขุสำม 63-45-00241-5411800-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0083/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอช เอช แอล 

กรุป๊ 2515
63-45-00241-5320400-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0084/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอช เอช แอล 

กรุป๊ 2515
63-45-00241-5320400-00004 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

16/12/2562
จดัซ้ือเชือกไยยกัษ์สขีำวครีม จ ำนวน 

1 ม้วน
444.00 25/12/2562 เสร็จสิน้

17/12/2562
จดัซ้ือวสัดกุำรเกษตร จ ำนวน 26 

รำยกำร
7,299.54 25/12/2562 เสร็จสิน้

24/12/2562
1) โครงกำรกำรป้องกนัและลด

อบุตัเิหตทุำงถนน
720.00 25/12/2562 เสร็จสิน้

24/12/2562
1) โครงกำรกำรป้องกนัและลด

อบุตัเิหตทุำงถนน
3,467.00 25/12/2562 เสร็จสิน้

24/12/2562
คำ่ใชจ้่ำยในกำรเผยแพร่

ประชำสมัพนัธ์ขอ้มูลขำ่วสำร
30,000.00 25/12/2562 เสร็จสิน้

24/12/2562
จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ส ำนกังำนเทศบำล 

ประจ ำเดอืน ม.ค.63 จ ำนวน 22 ฉบบั
220.00 25/12/2562 เสร็จสิน้

24/12/2562

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์หอ้งสมุดประชำชน

เทศบำลต ำบลหนองขำว ประจ ำเดอืน 

ม.ค.63 จ ำนวน 44 ฉบบั

440.00 25/12/2562 เสร็จสิน้

24/12/2562

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ศำลำกำรเรียนรู้

ชุมชน 9 ชุมชน ประจ ำเดอืน ม.ค.63 

จ ำนวน 279 ฉบบั

2,790.00 25/12/2562 เสร็จสิน้

25/12/2562 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่บริกำร 9,375.00 07/01/2563 เสร็จสิน้

25/12/2562

จดัซ้ือยำงรถขยะ ทะเบียน 817480 

กำญจนบุรี พรอ้มตดิต ัง้ จ ำนวน 4 

รำยกำร

43,520.00 07/01/2563 เสร็จสิน้

25/12/2562
จดัซ้ือวสัดกุำรเกษตร จ ำนวน 5 

รำยกำร
8,515.00 07/01/2563 เสร็จสิน้

27/12/2562
โครงกำรส ำรวจขอ้มูลภำคสนำมใน

กำรจดัท ำแผนทีแ่ละทะเบียนทรพัย์สนิ
16,000.00 07/01/2563 เสร็จสิน้

27/12/2562
โครงกำรส ำรวจขอ้มูลภำคสนำมใน

กำรจดัท ำแผนทีแ่ละทะเบียนทรพัย์สนิ
16,000.00 07/01/2563 เสร็จสิน้

03/01/2563 4) ตูเ้หล็กเก็บแบบฟอร์ม 7,300.00 07/01/2563 เสร็จสิน้

06/01/2563 1) เกำ้อีส้ ำนกังำน 2,500.00 07/01/2563 เสร็จสิน้

07/01/2563
โครงกำรกอ่สรำ้งรำงระบำยน ้ำ คสล.

รำงยู ฝำตะแกรงเหล็ก หมู่ 4
162,000.00 08/01/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0111/63 รำ้นศริิพรเฟอร์นิเจอร์ 63-45-00113-5410100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0113/63 อรุณกำรโยธำ 63-45-00242-5421000-00001 เงนิสะสม

CNTR-0109/63 นำยสนัตภิำพ ยิม้แย้ม 63-45-00113-5320300-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0110/63 รำ้นศริิพรเฟอร์นิเจอร์ 63-45-00241-5410100-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0107/63 มุกดำไม้ประดบั 63-45-00111-5331000-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0108/63 นำยชยัรตัน์ หล่อจิต 63-45-00113-5320300-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0105/63 ออ้ย อำปำเช ่องิค์เจ็ท 63-45-00111-5320100-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0106/63 บริษทัรวมยนต์เรเดยีลจ ำกดั 63-45-00221-5330700-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0103/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0104/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00010 เงนิงบประมำณ

CNTR-0101/63 นำงสำวณฐักำญจน์ ทบัทมิสี 63-45-00111-5320300-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0102/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00111-5330100-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0099/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00121-5320300-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0100/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00121-5320300-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0097/63 รำ้นเจ.ซี.ซพัพลำย 63-45-00212-5330100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0098/63 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ทอ่ทองค ำ 63-45-00111-5331000-00003 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

07/01/2563
โครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำต ิ

ประจ ำปี พ.ศ.2563
3,672.00 08/01/2563 เสร็จสิน้

07/01/2563
โครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำต ิ

ประจ ำปี พ.ศ.2563
1,250.00 08/01/2563 เสร็จสิน้

07/01/2563
โครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำต ิ

ประจ ำปี พ.ศ.2563
10,000.00 08/01/2563 เสร็จสิน้

08/01/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

บริหำรท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 

ประจ ำเดอืนธนัวำคม 2562

3,748.60 08/01/2563 เสร็จสิน้

08/01/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

สำธำรณสขุ ประจ ำเดอืนธนัวำคม 

2562

23,657.60 08/01/2563 เสร็จสิน้

08/01/2563
โครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำต ิ

ประจ ำปี พ.ศ.2563
9,000.00 13/01/2563 เสร็จสิน้

08/01/2563
โครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำต ิ

ประจ ำปี พ.ศ.2563
2,000.00 13/01/2563 เสร็จสิน้

09/01/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

บริหำรงำนท ั่วไป ประจ ำเดอืน 

ธนัวำคม 2562

9,840.80 13/01/2563 เสร็จสิน้

09/01/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

รกัษำควำมสงบภำยใน ประจ ำเดอืน

ธนัวำคม 2562

2,919.16 13/01/2563 เสร็จสิน้

10/01/2563

จดัจ้ำงเปลีย่นยำงรถยนต์สว่นกลำง 

ทะเบียน นข 1735 กำญจนบุรี จ ำนวน

 4 เสน้

12,800.00 13/01/2563 เสร็จสิน้

16/01/2563 จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 16 รำยกำร 65,590.00 21/01/2563 เสร็จสิน้

17/01/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 5,146.00 17/01/2563 เสร็จสิน้

17/01/2563
2) โครงกำรจดัท ำเนินชะลอควำมเร็ว 

(ตเีสน้จรำจร)
130,000.00 17/01/2563 เสร็จสิน้

17/01/2563
จดัซ้ือสำย VGA พรอ้มตดิต ัง้ จ ำนวน

 2 รำยกำร
3,000.00 21/01/2563 เสร็จสิน้

21/01/2563
จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 7 

รำยกำร
22,478.20 21/01/2563 เสร็จสิน้

21/01/2563
จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ จ ำนวน 6 

รำยกำร
29,060.00 27/01/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0128/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วนัชยักำรไฟฟ้ำ

 2530
63-45-00111-5330200-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0129/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00111-5331400-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0126/63 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั แสงชูตรำ 63-45-00242-5421000-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0127/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วนัชยักำรไฟฟ้ำ

 2530
63-45-00111-5331400-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0124/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00241-5330600-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0125/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00113-5320100-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0122/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00121-5330800-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0123/63 สกลกำญจน์ ออโตเ้ซอร์วิส 63-45-00111-5320400-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0120/63 นำงสรินทร์ญำ ไพสี 63-45-00214-5320300-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0121/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00111-5330800-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0118/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00221-5330800-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0119/63 นำงสรินทร์ญำ ไพสี 63-45-00214-5320300-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0116/63 นำยโสภณ วำงช ั่ว 63-45-00214-5320300-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0117/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00241-5330800-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0114/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00214-5320300-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0115/63 นำงสำวดำวลอย เวที 63-45-00214-5320300-00002 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

21/01/2563
จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 

รำยกำร
2,800.00 27/01/2563 เสร็จสิน้

23/01/2563 1) ตดิต ัง้ผำ้ม่ำน พรอ้มอปุกรณ์ 19,580.00 27/01/2563 เสร็จสิน้

27/01/2563 จดัจ้ำงท ำตรำยำง จ ำนวน 4 รำยกำร 1,000.00 27/01/2563 เสร็จสิน้

27/01/2563
จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ส ำนกังำนเทศบำล 

ประจ ำเดอืน ก.พ.63 จ ำนวน 19 ฉบบั
190.00 27/01/2563 เสร็จสิน้

27/01/2563
1) ไมโครโฟนแบบประชุมไรส้ำย 

จ ำนวน 12 เครือ่ง พรอ้มชุดควบคมุ
369,364.00 03/02/2563 เสร็จสิน้

27/01/2563

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์หอ้งสมุดประชำชน

เทศบำลต ำบลหนองขำว ประจ ำเดอืน 

ก.พ.63 จ ำนวน 40 ฉบบั

400.00 27/01/2563 เสร็จสิน้

27/01/2563

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ศำลำกำรเรียนรู้

ชุมชน 9 ชุมชน ประจ ำเดอืน ก.พ.63

 จ ำนวน 261 ฉบบั

2,610.00 27/01/2563 เสร็จสิน้

27/01/2563

จดัจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ 

หมำยเลขทะเบียน 829562 

กำญจนบุรี หมำยเลขครุภณัฑ ์

011580003

152,200.00 25/02/2563 เสร็จสิน้

27/01/2563
จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ จ ำนวน 4 

รำยกำร
1,400.00 03/02/2563 เสร็จสิน้

27/01/2563

โครงกำรบูรณำกำรจดัประสบกำรณ์

กำรเรียนรู ้โดยครูภูมปิญัญำทอ้งถิน่

ของศนูย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล

หนองขำว

900.00 03/02/2563 เสร็จสิน้

28/01/2563

โครงกำรบูรณำกำรจดัประสบกำรณ์

กำรเรียนรู ้โดยครูภูมปิญัญำทอ้งถิน่

ของศนูย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล

หนองขำว

500.00 03/02/2563 เสร็จสิน้

28/01/2563

โครงกำรบูรณำกำรจดัประสบกำรณ์

กำรเรียนรู ้โดยครูภูมปิญัญำทอ้งถิน่

ของศนูย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล

หนองขำว

600.00 03/02/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0141/63 นำยสมใจ ล ำดวล 63-45-00212-5320300-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0142/63 นำงสำวดำวลอย เวที 63-45-00212-5320300-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0138/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00221-5331400-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0140/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00212-5320300-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0136/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00012 เงนิงบประมำณ

CNTR-0137/63-1 ธนำคมไฟร์เซอร์วิส 63-45-00221-5411800-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0134/63
บริษทั สตำร์อเีลคโทรนิค เซลล์

แอนด์เซอร์วิส จ ำกดั
63-45-00111-5410600-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0135/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00011 เงนิงบประมำณ

CNTR-0132/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00111-5330100-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0133/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00111-5330100-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0130/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00241-5331400-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0131/63 นำงสำวพรทพิำ ยุบลบณัฑติกลุ 63-45-00111-5410900-00001 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

28/01/2563 คำ่บ ำรุงและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 196,000.00 03/02/2563 เสร็จสิน้

29/01/2563
1) เครือ่งปรบัอำกำศ ขนำด 36,000 

บีทียู จ ำนวน 2 เครือ่ง
84,600.00 03/02/2563 เสร็จสิน้

06/02/2563
โครงกำรณรงค์ ป้องกนั ควบคมุโรค

ไขเ้ลือดออก
5,000.00 11/02/2563 เสร็จสิน้

11/02/2563
โครงกำรพฒันำศกัยภำพ

คณะกรรมกำรชุมชน ผูน้ ำชุมชน
432.00 11/02/2563 เสร็จสิน้

11/02/2563
โครงกำรพฒันำศกัยภำพ

คณะกรรมกำรชุมชน ผูน้ ำชุมชน
2,000.00 11/02/2563 เสร็จสิน้

11/02/2563
โครงกำรพฒันำศกัยภำพ

คณะกรรมกำรชุมชน ผูน้ ำชุมชน
8,500.00 11/02/2563 เสร็จสิน้

11/02/2563
โครงกำรพฒันำศกัยภำพ

คณะกรรมกำรชุมชน ผูน้ ำชุมชน
112,000.00 11/02/2563 เสร็จสิน้

11/02/2563

1) คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดักจิกรรม

สง่เสริมกำรศกึษำและกำรเรียนรู้

ส ำหรบัศนูย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำล

ต ำบลหนองขำว

22,000.00 11/02/2563 เสร็จสิน้

11/02/2563
จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

บริหำรท ั่วไป ม.ค.63 จ ำนวน 1 งำน
9,300.90 12/02/2563 เสร็จสิน้

11/02/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ม.ค.

63 จ ำนวน 1 งำน

5,768.40 12/02/2563 เสร็จสิน้

11/02/2563
จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ กอง

ชำ่ง ม.ค.63 จ ำนวน 1 งำน
6,041.60 12/02/2563 เสร็จสิน้

11/02/2563
จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

สำธำรณสขุอืน่ ม.ค.63 จ ำนวน 1 งำน
7,227.90 12/02/2563 เสร็จสิน้

11/02/2563
จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

สำธำรณสขุ ม.ค.63 จ ำนวน 1 งำน
23,118.60 12/02/2563 เสร็จสิน้

11/02/2563
จดัซ้ือทรำยอะเบทก ำจดัยุงลำย จ ำนวน

 9 ถงั
32,400.00 12/02/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0156/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00221-5330800-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0157/63 นำงสำวกลัยวีร์ จีรโชตวิรสริิ 63-45-00223-5330900-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0154/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00241-5330800-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0155/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00223-5330800-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0152/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00111-5330800-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0153/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00121-5330800-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0150/63 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เปรมศกัดิท์วัร์ 63-45-00252-5320300-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0151/63 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เปรมศกัดิท์วัร์ 63-45-00212-5320300-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0148/63 นำยอดศิกัดิ ์ฝอยทบัทมิ 63-45-00252-5320300-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0149/63 นำงสำวดำวลอย เวที 63-45-00252-5320300-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0146/63 นำยกติตพิงษ์  บวัทอง 63-45-00223-5320300-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0147/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00252-5320300-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0143/63
บริษทั เอ็นดำ อนิเตอร์เนช ั่นแนล 

จ ำกดั
63-45-00111-5411800-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0145/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วนัชยัอเีล็คทริค

(2003)
63-45-00211-5410100-00002 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

12/02/2563
คำ่บ ำรุงรกัษำ และปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่กอ่สรำ้ง
10,200.00 20/02/2563 เสร็จสิน้

12/02/2563
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน กองคลงั จ ำนวน

 7 รำยกำร
11,810.00 12/02/2563 เสร็จสิน้

12/02/2563
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน กองชำ่ง จ ำนวน 

23 รำยกำร
24,975.00 12/02/2563 เสร็จสิน้

12/02/2563
จดัซ้ือน ้ำยำพ่นหมอกควนั จ ำนวน 48

 ขวด
57,600.00 12/02/2563 เสร็จสิน้

14/02/2563

จดัจ้ำงถำ่ยน ้ำมนัเครือ่ง ซ่อมแซมค

รชัและซ่อมเบรกรถดบัเพลิง 

หมำยเลขทะเบียน 816230 กำญจนบุรี

36,090.00 20/02/2563 เสร็จสิน้

20/02/2563
จดัซ้ือแบตเตอรี ่GS MFX180R 

จ ำนวน 1 ลูก
3,210.00 20/02/2563 เสร็จสิน้

20/02/2563 จดัซ้ือฮำร์ทดสิ 2 TB จ ำนวน 1 ตวั 2,500.00 20/02/2563 เสร็จสิน้

20/02/2563
คำ่บ ำรุงรกัษำ และปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่กอ่สรำ้ง
44,000.00 20/03/2563 เสร็จสิน้

20/02/2563

1) โครงกำรซ่อมแซมดำดฟ้ำหอ้ง

ประชุมเอนกประสงค์เทศบำลต ำบล

หนองขำว

53,000.00 20/03/2563 เสร็จสิน้

25/02/2563
จดัจ้ำงท ำอำหำรว่ำงและเครือ่งดืม่ 

จ ำนวน 23 ชุด
575.00 28/02/2563 เสร็จสิน้

25/02/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 7,788.00 28/02/2563 เสร็จสิน้

26/02/2563

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ศำลำกำรเรียนรู้

ชุมชน 9 ชุมชน ประจ ำเดอืน มี.ค.63 

จ ำนวน 279 ฉบบั

2,790.00 28/02/2563 เสร็จสิน้

26/02/2563

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์หอ้งสมุดประชำชน

เทศบำลต ำบลหนองขำว ประจ ำเดอืน 

มี.ค.63 จ ำนวน 42 ฉบบั

420.00 28/02/2563 เสร็จสิน้

26/02/2563
จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ส ำนกังำนเทศบำล 

ประจ ำเดอืน มี.ค.63 จ ำนวน 22 ฉบบั
220.00 28/02/2563 เสร็จสิน้

26/02/2563

จดัซ้ือหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพ์ 

หมำยเลขครุภณัฑ ์483600020 

จ ำนวน 5 รำยกำร

3,780.00 28/02/2563 เสร็จสิน้CNTR-0173/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00241-5331400-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0171/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00014 เงนิงบประมำณ

CNTR-0172/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00111-5330100-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0168/63 นำยสรุชยั โพธิน์ิ่ม 63-45-00221-5320100-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0170/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00013 เงนิงบประมำณ

CNTR-0166/63 หจก.นนัท์มนสักำรชำ่ง 63-45-00111-5421100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0167/63 นำงสำวดำวลอย เวที 63-45-00111-5320200-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0164/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00241-5331400-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0165/63 หจก.นนัท์มนสักำรชำ่ง 63-45-00241-5421100-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0162/63 นำยอำทติย์ ลีสขุสำม 63-45-00123-5320400-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0163/63 สกลกำญจน์ ออโตเ้ซอร์วิส 63-45-00241-5330700-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0160/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00241-5330100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0161/63 นำงสำวกลัยวีร์ จีรโชตวิรสริิ 63-45-00223-5330900-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0158/63 นำยศริสทิธิ ์กลดัเพชร์ 63-45-00241-5421100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0159/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00113-5330100-00003 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

27/02/2563 โครงกำรออกหน่วยเทศบำลเคลือ่นที่ 432.00 28/02/2563 เสร็จสิน้

27/02/2563 โครงกำรออกหน่วยเทศบำลเคลือ่นที่ 470.00 28/02/2563 เสร็จสิน้

28/02/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 56,000.00 28/02/2563 เสร็จสิน้

28/02/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 56,000.00 28/02/2563 เสร็จสิน้

05/03/2563

จดัจ้ำงถำ่ยน ้ำมนัเครือ่ง น ้ำมนัเบรก 

เปลีย่นสำยพำน รถดบัเพลิง หมำยเลข

ทะเบียน บพ 4310 กำญจนบุรี

15,942.36 09/03/2563 เสร็จสิน้

06/03/2563 4) คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดักำรจรจร 97,500.00 09/03/2563 เสร็จสิน้

06/03/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

บริหำรงำนท ั่วไป ประจ ำเดอืน 

กมุภำพนัธ์ 2563

8,029.60 09/03/2563 เสร็จสิน้

06/03/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณะภยั 

ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ์ 2563
4,470.80 09/03/2563 เสร็จสิน้

09/03/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

สำธำรณสขุอืน่ ประจ ำเดอืน 

กมุภำพนัธ์ 2563

1,049.60 09/03/2563 เสร็จสิน้

09/03/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

สำธำรณสขุ ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ์ 

2563

23,345.80 09/03/2563 เสร็จสิน้

09/03/2563
จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ กอง

ชำ่ง ประจ ำเดอืน กมุภำพนัธ์ 2563
6,033.60 09/03/2563 เสร็จสิน้

09/03/2563

โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรให้

ควำมรูใ้นกำรป้องกนัโรคตดิเช้ือไวรสั

โคโรนำ 2019 (COVID19) และ

กำรจดัท ำหน้ำกำกอนำมยัเพือ่กำร

ป้องกนัตนเอง

7,500.00 18/03/2563 เสร็จสิน้CNTR-0185/63 นำงสำวดำวลอย เวที 63-45-00223-5320300-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0183/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00221-5330800-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0184/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00241-5330800-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0181/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00121-5330800-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0182/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00223-5330800-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0179/63 รำ้นกำญเซ็นเตอร์ 63-45-00411-5111100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0180/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00111-5330800-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0177/63 นำยสนัตภิำพ ยิม้แย้ม 63-45-00113-5320100-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0178/63
บริษทั อซูีซุสหะภณัฑอ์อโตเ้ซลล์ 

จ ำกดั
63-45-00123-5320400-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0175/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00252-5320300-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0176/63 นำยชยัรตัน์ หล่อจิต 63-45-00113-5320100-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0174/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00252-5320300-00005 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

09/03/2563

โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรให้

ควำมรูใ้นกำรป้องกนัโรคตดิเช้ือไวรสั

โคโรนำ 2019 (COVID19) และ

กำรจดัท ำหน้ำกำกอนำมยัเพือ่กำร

ป้องกนัตนเอง

1,200.00 18/03/2563 เสร็จสิน้

09/03/2563
จดัซ้ือเจลล้ำงมือแอลกอฮอล์ ขนำด 

250 ml จ ำนวน 60 ขวด
9,600.00 18/03/2563 เสร็จสิน้

09/03/2563 จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 13 รำยกำร 17,722.50 18/03/2563 เสร็จสิน้

10/03/2563
จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ งำนกำรศกึษำ

 จ ำนวน 12 รำยกำร
11,380.00 18/03/2563 เสร็จสิน้

10/03/2563

จดัจ้ำงซ่อมแซมเครือ่งปริน้เตอร์ 

Canon IX6770 หมำยเลขครุภณัฑ ์

483600023 จ ำนวน 1 งำน

2,900.00 18/03/2563 เสร็จสิน้

10/03/2563

โครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรให้

ควำมรูใ้นกำรป้องกนัโรคตดิเช้ือไวรสั

โคโรนำ 2019 (COVID19) และ

กำรจดัท ำหน้ำกำกอนำมยัเพือ่กำร

ป้องกนัตนเอง

13,900.00 18/03/2563 เสร็จสิน้

13/03/2563
1) โครงกำรกอ่สรำ้งเสำไฟฟ้ำสอ่ง

สว่ำง (High Mast)
470,000.00 20/03/2563 เสร็จสิน้

13/03/2563

จดัซ้ือวสัดงุำนบ้ำนงำนครวั ศนูย์

พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลหนองขำว

 จ ำนวน 16 รำยกำร

14,955.00 18/03/2563 เสร็จสิน้

13/03/2563

จดัซ้ือวสัดงุำนบ้ำนงำนครวั โรงเรียน

อนุบำลเทศบำลต ำบลหนองขำว 

จ ำนวน 15 รำยกำร

11,355.00 18/03/2563 เสร็จสิน้

16/03/2563
คำ่บ ำรุงรกัษำ และปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่กอ่สรำ้ง
116,000.00 18/03/2563 เสร็จสิน้

16/03/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 2,592.00 18/03/2563 เสร็จสิน้

17/03/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 16,900.00 18/03/2563 เสร็จสิน้

19/03/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่บริกำร 625.00 20/03/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0197/63 รำ้น ทวีสนิ 63-45-00241-5320100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0198/63 นำงมำลยั มลสวสัดิ ์ 63-45-00111-5320100-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0195/63 รำ้น ทวีสนิ 63-45-00241-5421100-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0196/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00221-5320100-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0193/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00212-5330300-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0194/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00212-5330300-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0191/63 นำงสำวประภำภรณ์ มงักะโรทยั 63-45-00223-5320300-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0192/63 หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ช.ชยักรุป๊ 63-45-00242-5421000-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0189/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00211-5331400-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0190/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00241-5320400-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0187/63 นำงสำวทพิวรรณ บวัทอง 63-45-00223-5330900-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0188/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00211-5330600-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0186/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00223-5320300-00004 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

19/03/2563
จดัซ้ือวสัดงุำนบ้ำนงำนครวั จ ำนวน 

13 รำยกำร
11,206.00 20/03/2563 เสร็จสิน้

23/03/2563
โครงกำรณรรงค์ป้องกนั ควบคมุโรค

พษิสนุขับ้ำและกำรคมุก ำเนิด
32,460.00 26/03/2563 เสร็จสิน้

23/03/2563
โครงกำรณรรงค์ป้องกนั ควบคมุโรค

พษิสนุขับ้ำและกำรคมุก ำเนิด
540.00 26/03/2563 เสร็จสิน้

24/03/2563 จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 19 รำยกำร 29,480.00 26/03/2563 เสร็จสิน้

24/03/2563 จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 12 รำยกำร 19,048.00 26/03/2563 เสร็จสิน้

24/03/2563 จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำ จ ำนวน 12 รำยกำร 33,876.24 26/03/2563 เสร็จสิน้

24/03/2563
จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 2 

รำยกำร
4,082.00 26/03/2563 เสร็จสิน้

24/03/2563

จดัจ้ำงซ่อมแซมครชัและซ่อมแซมทอ่

ทำงเดนิน ้ำ รถบรรทุกน ้ำ หมำยเลข

ทะเบียน 816251 กำญจนบุรี

32,045.00 26/03/2563 เสร็จสิน้

24/03/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่บริกำร 7,900.00 26/03/2563 เสร็จสิน้

26/03/2563

จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน โรงเรียนอนุบำล

เทศบำลต ำบลหนองขำว จ ำนวน 16 

รำยกำร

12,990.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

26/03/2563
1) โครงกำรกำรป้องกนัและลด

อบุตัเิหตทุำงถนน
720.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

26/03/2563 จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 3 รำยกำร 1,050.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

26/03/2563
จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ส ำนกังำนเทศบำล 

ประจ ำเดอืน เม.ย.63 จ ำนวน 21 ฉบบั
210.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

26/03/2563

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์หอ้งสมุดประชำชน

เทศบำลต ำบลหนองขำว ประจ ำเดอืน 

เม.ย.63 จ ำนวน 44 ฉบบั

440.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0213/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00111-5330100-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0214/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00015 เงนิงบประมำณ

CNTR-0211/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00121-5320300-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0212/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00111-5330600-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0209/63 จิวอลูมเินียม 63-45-00111-5320100-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0210/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00212-5330100-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0207/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วนัชยักำรไฟฟ้ำ

 2530
63-45-00241-5330200-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0208/63 นำยอำทติย์ ลีสขุสำม 63-45-00123-5320400-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0205/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00241-5330600-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0206/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วนัชยักำรไฟฟ้ำ

 2530
63-45-00241-5330200-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0203/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00223-5320300-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0204/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00241-5330600-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0199/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00111-5330300-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0200/63 บริษทั เกรท เวล มำร์เก็ตติง้ จ ำกดั 63-45-00223-5320300-00006 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

26/03/2563

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ศำลำกำรเรียนรู้

ชุมชน 9 ชุมชน ประจ ำเดอืน เม.ย.63

 จ ำนวน 270 ฉบบั

2,700.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

27/03/2563

จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน ศนูย์พฒันำเด็ก

เล็กเทศบำลต ำบลหนองขำว จ ำนวน 

26 รำยกำร

8,825.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

27/03/2563
เงนิอดุหนุนระบุวตัถปุระสงค์/เฉพำะ

กจิจำกกรมสง่เสริมกำรปกครองทอ้งถิน่
20,295.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563

2) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

รกัษำควำมสะอำดกวำดขยะมูลฝอย 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0225/63 นำงสำวอำรีย์ ชูศรีจนัทร์ 63-45-00244-5320100-00026 เงนิงบประมำณ

CNTR-0226/63 นำงสมรกั เอกสำร 63-45-00244-5320100-00027 เงนิงบประมำณ

CNTR-0223/63 นำงสงัเวียน โพระดก 63-45-00244-5320100-00024 เงนิงบประมำณ

CNTR-0224/63 นำงสำวสวุรรณ์ ศรีทบัทมิ 63-45-00244-5320100-00025 เงนิงบประมำณ

CNTR-0221/63 นำงทพิวิมล จนัทร์กระจ่ำง 63-45-00244-5320100-00022 เงนิงบประมำณ

CNTR-0222/63 นำงพยอม กลุชยักลุ 63-45-00244-5320100-00023 เงนิงบประมำณ

CNTR-0219/63 นำงชมภู่ อวยพร 63-45-00244-5320100-00020 เงนิงบประมำณ

CNTR-0220/63 นำงสำวตอ้ย บ้ำนกล้วย 63-45-00244-5320100-00021 เงนิงบประมำณ

CNTR-0217/63 นำงสำวประภำภรณ์ มงักะโรทยั 63-45-00221-5330300-00001
เงนิอดุหนุนระบุวตัถปุระสงค์/

เฉพำะกจิ

CNTR-0218/63 นำงสำวอำรี ขวญัออ่น 63-45-00244-5320100-00019 เงนิงบประมำณ

CNTR-0215/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00016 เงนิงบประมำณ

CNTR-0216/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00212-5330100-00003 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

31/03/2563

3) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

จดัเก็บขยะมูลฝอยตำมอำคำร

บ้ำนเรือนและทีร่องรบัขยะมูลฝอย

ประจ ำรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย

48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563

3) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูล

จดัเก็บขยะมูลฝอยตำมอำคำร

บ้ำนเรือนและทีร่องรบัขยะมูลฝอย

ประจ ำรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย

48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563

1) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนซ่อม

บ ำรุงรกัษำ ถนน ทำงเทำ้ สิง่กอ่สรำ้ง 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563

1) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนซ่อม

บ ำรุงรกัษำ ถนน ทำงเทำ้ สิง่กอ่สรำ้ง 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563 จ้ำงเหมำแรงงำนรำษฎร จ ำนวน 1 คน 32,000.00 04/08/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563

1) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนซ่อม

บ ำรุงรกัษำ ถนน ทำงเทำ้ สิง่กอ่สรำ้ง 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563

1) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนซ่อม

บ ำรุงรกัษำ ถนน ทำงเทำ้ สิง่กอ่สรำ้ง 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563

1) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนซ่อม

บ ำรุงรกัษำ ถนน ทำงเทำ้ สิง่กอ่สรำ้ง 

และงำนอืน่ๆ

48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

31/03/2563
4) โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนดแูลตดั

หญำ้ ตดัแตง่ตน้ไม้ และงำนอืน่ๆ
48,000.00 31/03/2563 เสร็จสิน้

01/04/2563

จดัจ้ำงซ่อมแซมรถกระเชำ้ไฟฟ้ำ 

หมำยเลขทะเบียน 818343 

กำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน

4,595.00 07/04/2563 เสร็จสิน้

01/04/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่บริกำร 30,000.00 07/04/2563 เสร็จสิน้

02/04/2563
จดัซ้ือเครือ่งพ่นยำฆำ่เช้ือ ชนิด 2 

ระบบ ขนำด 20 ลิตร จ ำนวน 5 ถงั
11,500.00 07/04/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0237/63 นำยวิญญ ูบวับุญ 63-45-00111-5320100-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0238/63 นำงสำวกลัยวีร์ จีรโชตวิรสริิ 63-45-00411-5111000-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0235/63 นำยบุญเลิศ บ ำบดัทุกข์ 63-45-00244-5320100-00036 เงนิงบประมำณ

CNTR-0236/63 นำยอำทติย์ ลีสขุสำม 63-45-00241-5320400-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0233/63 นำยอำกร  วงศ์สวุรรณ 63-45-00244-5320100-00034 เงนิงบประมำณ

CNTR-0234/63 นำยเอ ๋โพธิใ์บ 63-45-00244-5320100-00035 เงนิงบประมำณ

CNTR-0231/63-1 นำยวชัระ สขุเรือ่ย 63-45-00244-5320100-00032 เงนิงบประมำณ

CNTR-0232/63 นำยสชุำต ิปำนธรรม 63-45-00244-5320100-00033 เงนิงบประมำณ

CNTR-0229/63 นำยขวญัชยั มีธรรมรตัน์ 63-45-00244-5320100-00030 เงนิงบประมำณ

CNTR-0230/63 นำยมนสัชยั มีเท 63-45-00244-5320100-00031 เงนิงบประมำณ

CNTR-0227/63 นำยธีรพงษ์ ฝกับวั 63-45-00244-5320100-00028 เงนิงบประมำณ

CNTR-0228/63 นำยวิชยั ศรียศ 63-45-00244-5320100-00029 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
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จ.กำญจนบุรี
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02/04/2563
จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ในกำรจดัท ำ

หน้ำกำกอนำมยั จ ำนวน 400 ชุด
6,000.00 07/04/2563 เสร็จสิน้

02/04/2563

จดัซ้ือน ้ำยำฆำ่เช้ือและอปุกรณ์เครือ่ง

แตง่กำยในกำรฉีดพ่นยำฆำ่เช้ือ 

จ ำนวน 4 รำยกำร

30,800.00 07/04/2563 เสร็จสิน้

02/04/2563
จดัซ้ือวสัดแุละอปุกรณ์ในกำรฆำ่เช้ือ 

จ ำนวน 3 รำยกำร
4,580.00 07/04/2563 เสร็จสิน้

02/04/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 2,500.00 07/04/2563 เสร็จสิน้

03/04/2563
จดัซ้ือเครือ่งอปุโภคบริโภคเพือ่ท ำถงุ

ยงัชีพ จ ำนวน 74 ชุด
35,150.00 07/04/2563 เสร็จสิน้

03/04/2563 จดัจ้ำงท ำป้ำยไวนิล จ ำนวน 2 ป้ำย 360.00 07/04/2563 เสร็จสิน้

07/04/2563
จดัซ้ือวสัดอุปุกรณ์ในกำรจดัท ำ

หน้ำกำกอนำมยั จ ำนวน 2,157 ชิน้
32,355.00 09/04/2563 เสร็จสิน้

08/04/2563

จดัซ้ือวสัดกุำรเกษตร ศนูย์พฒันำเด็ก

เล็กเทศบำลต ำบลหนองขำว จ ำนวน 

12 รำยกำร

1,648.00 09/04/2563 เสร็จสิน้

08/04/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

สำธำรณสขุ ประจ ำเดอืน มีนำคม 

2563

18,797.40 09/04/2563 เสร็จสิน้

08/04/2563
จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ กอง

ชำ่ง ประจ ำเดอืน มีนำคม 2563
7,396.40 09/04/2563 เสร็จสิน้

08/04/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

บริหำรท ั่วไป ประจ ำเดอืน มีนำคม 

2563

7,075.90 09/04/2563 เสร็จสิน้

08/04/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

ประจ ำเดอืน มีนำคม 2563

2,866.80 09/04/2563 เสร็จสิน้

09/04/2563 จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 12 รำยกำร 42,220.00 15/04/2563 เสร็จสิน้

10/04/2563
จดัซ้ือวสัดแุละอปุกรณ์ในกำรป้องกนั

กำรฉีดพ่นยำฆำ่เช้ือ จ ำนวน 6 รำยกำร
7,820.00 15/04/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0252/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00111-5330600-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0253/63 ศศกิำญจน์พำนิช 63-45-00223-5330900-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0249/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00111-5330800-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0250/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00121-5330800-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0247/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00221-5330800-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0248/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00241-5330800-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0245/63 นำงสำวประภำภรณ์ มงักะโรทยั 63-45-00221-5330300-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0246/63 รำ้นเจ.ซี.ซพัพลำย 63-45-00111-5331000-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0243/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00411-5111000-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0244/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00411-5111000-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0241/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00411-5111000-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0242/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00121-5320100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0239/63 นำงสำวประภำภรณ์ มงักะโรทยั 63-45-00411-5111000-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0240/63 วี เจ เอ็ม 63-45-00411-5111000-00003 เงนิงบประมำณ
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10/04/2563
จดัจ้ำงท ำอำหำรว่ำงพรอ้มเครือ่งดืม่ 

จ ำนวน 23 ชุด
575.00 15/04/2563 เสร็จสิน้

10/04/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่บริกำร 1,580.00 15/04/2563 เสร็จสิน้

10/04/2563 จดัซ้ือดนิปลูกตน้ไม้ จ ำนวน 120 ถงุ 1,500.00 15/04/2563 เสร็จสิน้

10/04/2563 จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 6 รำยกำร 4,850.00 15/04/2563 เสร็จสิน้

14/04/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 6,080.00 15/04/2563 เสร็จสิน้

15/04/2563 จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 9 รำยกำร 4,470.00 15/04/2563 เสร็จสิน้

16/04/2563
โครงกำรณรงค์ ป้องกนั ควบคมุโรค

ไขเ้ลือดออก
5,000.00 20/04/2563 เสร็จสิน้

17/04/2563 จดัซ้ือตน้ไทรเกำหลี จ ำนวน 15 ตน้ 2,400.00 20/04/2563 เสร็จสิน้

17/04/2563
จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ กองคลงั 

จ ำนวน 7 รำยกำร
16,560.00 20/04/2563 เสร็จสิน้

20/04/2563

ตรวจเช็คสภำพรถยนต์สว่นกลำง ยีห่อ้

 Nisan ทะเบียน นข 1735 

กำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน

61,053.13 20/04/2563 เสร็จสิน้

22/04/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 1,200.00 28/04/2563 เสร็จสิน้

22/04/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 5,296.00 28/04/2563 เสร็จสิน้

23/04/2563 คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 110,000.00 28/04/2563 เสร็จสิน้

24/04/2563
จดัซ้ือผำ้เช็ดมือผำ้ขำวม้ำรอ้ยส ี

จ ำนวน 60 ผนื
2,400.00 28/04/2563 เสร็จสิน้

27/04/2563
จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ส ำนกังำนเทศบำล 

ประจ ำเดอืน พ.ค.63 จ ำนวน 18 ฉบบั
180.00 28/04/2563 เสร็จสิน้

27/04/2563

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์หอ้งสมุดประชำชน

เทศบำลต ำบลหนองขำว ประจ ำเดอืน 

พ.ค.63 จ ำนวน 42 ฉบบั

420.00 28/04/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0268/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00111-5330100-00011 เงนิงบประมำณ

CNTR-0269/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00017 เงนิงบประมำณ

CNTR-0266/63 รำ้นทรพัย์เจริญ 63-45-00241-5411800-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0267/63 นำยอดศิกัดิ ์ฝอยทบัทมิ 63-45-00111-5330100-00010 เงนิงบประมำณ

CNTR-0264/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ไฟน์อำร์ต  

ดจิิตอล แล็บ
63-45-00241-5320100-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0265/63 นำยสรุชยั โพธิน์ิ่ม 63-45-00221-5320100-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0262/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00113-5331400-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0263/63
บริษทั ช.เอรำวณัมอเตอร์ 

กำญจนบุรี จ ำกดั
63-45-00111-5320400-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0260/63 นำยกติตพิงษ์  บวัทอง 63-45-00223-5320300-00011 เงนิงบประมำณ

CNTR-0261/63 มุกดำไม้ประดบั 63-45-00111-5331000-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0258/63 นำงสำวณภทัรชนม์ ปญัญำประชุม 63-45-00221-5320100-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0259/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00211-5330600-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0256/63 มุกดำไม้ประดบั 63-45-00111-5331000-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0257/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00111-5330600-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0254/63 นำงสำวดำวลอย เวที 63-45-00111-5320200-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0255/63 นำงสำวสพุรรณษำ ซ้อนใจ 63-45-00111-5320100-00008 เงนิงบประมำณ
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27/04/2563

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ศำลำกำรเรียนรู้

ชุมชน 9 ชุมชน ประจ ำเดอืน พ.ค.63

 จ ำนวน 279 ฉบบั

2,790.00 28/04/2563 เสร็จสิน้

27/04/2563 คำ่บ ำรุงและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 260,000.00 28/04/2563 เสร็จสิน้

28/04/2563

จดัซ้ือถงุยงัชีพเครือ่งอปุโภคบริโภค

ใหก้บัประชำชนผูไ้ดร้บัผลกระทบจำก

กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรสั

โคโรนำ2019(COVID19)

59,850.00 29/04/2563 เสร็จสิน้

29/04/2563 1) รถจกัรยำนยนต์ 40,800.00 07/05/2563 เสร็จสิน้

01/05/2563

จดัซ้ือถงุยงัชีพเครือ่งอปุโภคบริโภค

ใหก้บัประชำชนผูไ้ดร้บัผลกระทบจำก

กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรสั

โคโรนำ2019(COVID19)

127,775.00 07/05/2563 เสร็จสิน้

05/05/2563
จดัจ้ำงท ำป้ำยไวนิลวนัวิสำขบูชำ 

จ ำนวน 6 ป้ำย
4,872.00 07/05/2563 เสร็จสิน้

05/05/2563
จดัซ้ือหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพ์ งำน

สำธำรณสขุ จ ำนวน 4 รำยกำร
1,750.00 07/05/2563 เสร็จสิน้

05/05/2563
จดัซ้ือหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพ์ กองชำ่ง

 จ ำนวน 4 รำยกำร
3,150.00 07/05/2563 เสร็จสิน้

05/05/2563 จดัซ้ือแบตเตอรี ่จ ำนวน 2 ลูก 8,774.00 07/05/2563 เสร็จสิน้

07/05/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

ประจ ำเดอืน เมษำยน 2563

3,694.80 07/05/2563 เสร็จสิน้

07/05/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

บริหำรท ั่วไป ประจ ำเดอืน เมษำยน 

2563

4,579.00 07/05/2563 เสร็จสิน้

07/05/2563
จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ กอง

ชำ่ง ประจ ำเดอืน เมษำยน 2563
4,144.60 07/05/2563 เสร็จสิน้

07/05/2563
จดัซ้ือตน้เหลืองปรีดยีำธร จ ำนวน 10

 ตน้
8,000.00 08/05/2563 เสร็จสิน้

07/05/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่บริกำร 2,100.00 08/05/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0282/63 มุกดำไม้ประดบั 63-45-00111-5331000-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0283/63 นำยศริสทิธิ ์กลดัเพชร์ 63-45-00111-5320100-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0280/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00111-5330800-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0281/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00241-5330800-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0278/63
บริษทั โปรพำร์ท ออโต ้จ ำกดั 

ส ำนกังำนใหญ่
63-45-00121-5330700-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0279/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00121-5330800-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0276/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00221-5331400-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0277/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00241-5331400-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0274/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00111-5510100-00002 เงนิสะสม

CNTR-0275/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00211-5331100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0272/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00111-5510100-00001 เงนิสะสม

CNTR-0273/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ฮอนดำ้ 

กำญจนบุรี
63-45-00241-5410300-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0270/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00018 เงนิงบประมำณ

CNTR-0271/63 บริษทั ธนพล ไอที เซอร์วิส จ ำกดั 63-45-00111-5411800-00003 เงนิงบประมำณ
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08/05/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

สำธำรณสขุ ประจ ำเดอืน เมษำยน 

2563

14,293.30 08/05/2563 เสร็จสิน้

08/05/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

สำธำรณสขุอืน่ ประจ ำเดอืน เมษำยน 

2563

6,130.20 08/05/2563 เสร็จสิน้

12/05/2563 1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ 29,500.00 18/05/2563 เสร็จสิน้

12/05/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 3,500.00 18/05/2563 เสร็จสิน้

13/05/2563

จดัซ้ือหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพ์ 

หมำยเลขครุภณัฑ ์416590057 

จ ำนวน 3 กล่อง

4,470.00 18/05/2563 เสร็จสิน้

14/05/2563 คำ่บ ำรุงและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 43,526.00 18/05/2563 เสร็จสิน้

15/05/2563
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน กองคลงั จ ำนวน

 18 รำยกำร
6,876.00 18/05/2563 เสร็จสิน้

15/05/2563 จดัซ้ือแบตเตอรีส่ ำหรบัรถสว่นกลำง 9,416.00 18/05/2563 เสร็จสิน้

15/05/2563 จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 7 รำยกำร 7,870.00 18/05/2563 เสร็จสิน้

18/05/2563 จดัซ้ืออำหำรเสริม(นม)โรงเรียน 329,030.22 03/12/2563 เสร็จสิน้

18/05/2563
จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 2 

รำยกำร
18,946.00 18/05/2563 เสร็จสิน้

18/05/2563 จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง จ ำนวน 14 รำยกำร 35,190.00 18/05/2563 เสร็จสิน้

19/05/2563
จดัซ้ือแบบพมิพ์ งำนกองคลงั จ ำนวน 

6 รำยกำร
2,058.00 21/05/2563 เสร็จสิน้

20/05/2563
จดัซ้ือวสัดเุครือ่งแตง่กำย งำน

สำธำรณสขุ จ ำนวน 2 รำยกำร
3,400.00 21/05/2563 เสร็จสิน้

20/05/2563
จดัซ้ือวสัดวุิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

 งำนสำธำรณสขุ จ ำนวน 5 รำยกำร
11,000.00 21/05/2563 เสร็จสิน้

21/05/2563 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 15,000.00 29/05/2563 เสร็จสิน้

22/05/2563
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน งำนส ำนกัปลดั 

จ ำนวน 15 รำยกำร
26,263.00 29/05/2563 เสร็จสิน้

27/05/2563

โครงกำรวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ 

สมเด็จพระนำงเจ้ำสทุดิำ พชัรสธุำ

พมิลลกัษณ พระบรมรำชนีิ

3,000.00 29/05/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0301/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00111-5330100-00012 เงนิงบประมำณ

CNTR-0302/63 หนงัสอืพมิพ์ "ผูน้ ำกำ้วหน้ำ" 63-45-00111-5320300-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0299/63 ษรินทร์ธนทรพัย์ 63-45-00223-5330900-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0300/63 นำยวิญญ ูบวับุญ 63-45-00211-5320100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0297/63
โรงพมิพ์อำสำรกัษำดนิแดน 

กรมกำรปกครอง
63-45-00113-5330100-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0298/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00241-5331200-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0295/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วนัชยักำรไฟฟ้ำ

 2530
63-45-00241-5330200-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0296/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00241-5330600-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0292/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00211-5330600-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0294/63-5 สหกรณ์โคนมทำ่ม่วง จ ำกดั 63-45-00212-5330400-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0290/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00113-5330100-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0291/63
บริษทั โปรพำร์ท ออโต ้จ ำกดั 

ส ำนกังำนใหญ่
63-45-00121-5330700-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0288/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00111-5331400-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0289/63 นำยอำทติย์ ลีสขุสำม 63-45-00221-5411800-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0286/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00241-5411600-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0287/63 นำยศริสทิธิ ์กลดัเพชร์ 63-45-00241-5320100-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0284/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00221-5330800-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0285/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00223-5330800-00003 เงนิงบประมำณ
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27/05/2563
จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ส ำนกังำนเทศบำล 

ประจ ำเดอืน ม.ิย.63 จ ำนวน 21 ฉบบั
210.00 29/05/2563 เสร็จสิน้

27/05/2563

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์หอ้งสมุดประชำชน

เทศบำลต ำบลหนองขำว ประจ ำเดอืน 

ม.ิย.63 จ ำนวน 40 ฉบบั

400.00 29/05/2563 เสร็จสิน้

27/05/2563

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ศำลำกำรเรียนรู้

ชุมชน 9 ชุมชน ประจ ำเดอืน ม.ิย.63 

จ ำนวน 270 ฉบบั

2,700.00 29/05/2563 เสร็จสิน้

27/05/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่บริกำร 28,000.00 29/05/2563 เสร็จสิน้

28/05/2563
จดัซ้ือวสัดกุำรเกษตร กองชำ่ง จ ำนวน

 1 รำยกำร
1,960.00 29/05/2563 เสร็จสิน้

28/05/2563
จดัซ้ือวสัดกุำรเกษตร ส ำนกัปลดั 

จ ำนวน 2 รำยกำร
1,615.00 29/05/2563 เสร็จสิน้

28/05/2563 1) รอก ขนำด 2 ตนั 8,500.00 29/05/2563 เสร็จสิน้

28/05/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 3,600.00 29/05/2563 เสร็จสิน้

29/05/2563

โครงกำรวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ 

สมเด็จพระนำงเจ้ำสทุดิำ พชัรสธุำ

พมิลลกัษณ พระบรมรำชนีิ

12,550.00 29/05/2563 เสร็จสิน้

29/05/2563
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน งำนกำรศกึษำ 

จ ำนวน 6 รำยกำร
13,940.00 29/05/2563 เสร็จสิน้

29/05/2563
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน งำนกำรศกึษำ 

จ ำนวน 6 รำยกำร
4,350.00 04/06/2563 เสร็จสิน้

01/06/2563

โครงกำรวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ 

สมเด็จพระนำงเจ้ำสทุดิำ พชัรสธุำ

พมิลลกัษณ พระบรมรำชนีิ

8,764.00 04/06/2563 เสร็จสิน้

02/06/2563
จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ งำนกำรศกึษำ

 จ ำนวน 5 รำยกำร
1,690.00 04/06/2563 เสร็จสิน้

05/06/2563
จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

ป้องกนั ประจ ำเดอืน พ.ค.63
825.60 09/06/2563 เสร็จสิน้

05/06/2563
จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

บริหำรท ั่วไป ประจ ำเดอืน พ.ค.63
3,222.40 09/06/2563 เสร็จสิน้CNTR-0318/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00111-5330800-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0316/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00211-5331400-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0317/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00121-5330800-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0314/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00212-5330100-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0315/63 ออ้ย อำปำเช ่องิค์เจ็ท 63-45-00111-5320300-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0312/63 ประมวล  รอดหงษ์ทอง 63-45-00111-5320300-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0313/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00211-5330100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0309/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00241-5410500-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0311/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00221-5320100-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0307/63 บริษทั แอล เอ็ม ครอปซำยน์ จ ำกดั 63-45-00241-5331000-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0308/63 บริษทั แอล เอ็ม ครอปซำยน์ จ ำกดั 63-45-00111-5331000-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0305/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00020 เงนิงบประมำณ

CNTR-0306/63 นำยวิญญ ูบวับุญ 63-45-00111-5320100-00010 เงนิงบประมำณ

CNTR-0303/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00111-5330100-00013 เงนิงบประมำณ

CNTR-0304/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00019 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

05/06/2563
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน งำนกำรศกึษำ 

จ ำนวน 3 รำยกำร
940.00 09/06/2563 เสร็จสิน้

05/06/2563 คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 15,600.00 09/06/2563 เสร็จสิน้

08/06/2563
1) รำยจ่ำยคำ่ส ำรวจ ออกแบบ เขยีน

แบบ ตรวจค ำนวณงำน
100,000.00 18/06/2563 เสร็จสิน้

08/06/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

กองชำ่ง ประจ ำเดอืน พฤษภำคม 

2563 จ ำนวน 1 งำน

5,777.40 09/06/2563 เสร็จสิน้

08/06/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

สำธำรณสขุ ประจ ำเดอืน พฤษภำคม 

2563 จ ำนวน 1 งำน

15,719.90 09/06/2563 เสร็จสิน้

11/06/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่บริกำร 13,200.00 17/06/2563 เสร็จสิน้

11/06/2563
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน งำนส ำนกัปลดั 

จ ำนวน 5 รำยกำร
1,095.00 17/06/2563 เสร็จสิน้

11/06/2563
จดัซ้ือหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพ์ จ ำนวน

 4 รำยกำร
1,400.00 17/06/2563 เสร็จสิน้

12/06/2563
โครงกำรณรงค์ ป้องกนั ควบคมุโรค

ไขเ้ลือดออก
5,000.00 17/06/2563 เสร็จสิน้

17/06/2563

จดัจ้ำงซ่อมแซมเครือ่งเลือ่ยโซ่ยนต์ 

หมำยเลขครุภณัฑ ์068590001 

จ ำนวน 6 รำยกำร

2,640.00 17/06/2563 เสร็จสิน้

18/06/2563

3) โครงกำรกอ่สรำ้งเสำไฟฟ้ำแสง

สว่ำง บริเวณสนำมกฬีำ ภำยใน

โรงเรียนวดัอนิทำรำม หมู่่ที ่1 จ ำนวน

 4 ชุด

548,000.00 18/06/2563 เสร็จสิน้

22/06/2563
จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวิทยุ หอ้งสมุด

ประชำชน จ ำนวน 5 รำยกำร
1,899.30 26/06/2563 เสร็จสิน้

22/06/2563

จดัจ้ำงท ำป้ำยประชำสมัพนัธ์เกีย่วกบั

โรคตดิตอ่ (ไวรสัโคโรนำ Covid19) 

จ ำนวน 3 ป้ำย

2,244.00 26/06/2563 เสร็จสิน้

22/06/2563
จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง งำนกำรศกึษำ 

จ ำนวน 2 รำยกำร
4,750.00 26/06/2563 เสร็จสิน้

22/06/2563
จดัซ้ือวสัดกุำรเกษตร ส ำนกัปลดั 

จ ำนวน 7 รำยกำร
2,980.00 26/06/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0332/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00211-5330600-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0333/63 มุกดำไม้ประดบั 63-45-00111-5331000-00010 เงนิงบประมำณ

CNTR-0330/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วนัชยักำรไฟฟ้ำ

 2530
63-45-00211-5330200-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0331/63 ออ้ย อำปำเช ่องิค์เจ็ท 63-45-00211-5331100-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0328/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอช เอช แอล 

กรุป๊ 2515
63-45-00123-5320400-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0329/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั มำสเตอร์ 

เพำเวอร์ เอ็นจิเนียริง่
63-42-00242-5421000-00001 เงนิงบประมำณคำ้งจ่ำย

CNTR-0326/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00111-5331400-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0327/63 นำยกติตพิงษ์  บวัทอง 63-45-00223-5320300-00012 เงนิงบประมำณ

CNTR-0324/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00111-5320100-00011 เงนิงบประมำณ

CNTR-0325/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00111-5330100-00014 เงนิงบประมำณ

CNTR-0322/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00241-5330800-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0323/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00221-5330800-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0320/63 ว่ำทีร่อ้ยตรีหญงิรุง่กำนต์ ชมบุญ 63-45-00212-5411800-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0321/63 บริษทั เดอะพรำวด์2019 จ ำกดั 63-45-00241-5421200-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0319/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00212-5330100-00005 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

22/06/2563
จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง งำนส ำนกัปลดั 

จ ำนวน 2 รำยกำร
700.00 26/06/2563 เสร็จสิน้

22/06/2563
จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง งำนส ำนกัปลดั 

จ ำนวน 1 รำยกำร
600.00 26/06/2563 เสร็จสิน้

22/06/2563

จดัซ้ือแบตเตอรีเ่ครือ่งพ่นหมอกควนั

ก ำจดัยุงลำย หมำยเลขครุภณัฑ ์

054600004 และ 054600005 

จ ำนวน 2 ลูก

1,900.00 26/06/2563 เสร็จสิน้

23/06/2563
จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง งำนกองชำ่ง 

จ ำนวน 11 รำยกำร
10,035.00 26/06/2563 เสร็จสิน้

23/06/2563

3) รำยจ่ำยคำ่ด ำเนินกำรจดัท ำ

ทะเบียนถนนทำงหลวงทอ้งถิน่และ

โครงกำรถนนทำงหลวงลงทะเบียน

ทอ้งถิน่ภำยในเขตเทศบำลฯ

2,400.00 26/06/2563 เสร็จสิน้

26/06/2563 คำ่บ ำรุงและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 99,800.00 04/08/2563 เสร็จสิน้

29/06/2563
จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ส ำนกังำนเทศบำล 

ประจ ำเดอืน ก.ค.63 จ ำนวน 20 ฉบบั
200.00 10/07/2563 เสร็จสิน้

29/06/2563

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์หอ้งสมุดประชำชน

เทศบำลต ำบลหนองขำว ประจ ำเดอืน 

ก.ค.63 จ ำนวน 42 ฉบบั

420.00 10/07/2563 เสร็จสิน้

29/06/2563

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ศำลำกำรเรียนรู้

ชุมชน 9 ชุมชน ประจ ำเดอืน ก.ค.63 

จ ำนวน 279 ฉบบั

2,790.00 10/07/2563 เสร็จสิน้

29/06/2563
จดัซ้ือชุดกนัฝนสะทอ้นแสงสสีม้ 

จ ำนวน 9 ชุด
5,296.50 10/07/2563 เสร็จสิน้

30/06/2563

จดัจ้ำงซ่อมแซมรถจกัรยำนยนต์ กอง

คลงั ยีห่อ้ HONDA ND125(S) 

หมำยเลขทะเบียน ขงล 732 

หมำยเลขครุภณัฑ ์024510006 

จ ำนวน 1 งำน

1,595.00 10/07/2563 เสร็จสิน้CNTR-0344/63 นำยรตัน์พรุิณ ทศันำ 63-45-00113-5320400-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0342/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00022 เงนิงบประมำณ

CNTR-0343/63 บริษทั เวนเนอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 63-45-00121-5331200-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0340/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00111-5330100-00015 เงนิงบประมำณ

CNTR-0341/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00021 เงนิงบประมำณ

CNTR-0338/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ไฟน์อำร์ต  

ดจิิตอล แล็บ
63-45-00241-5320100-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0339/63 นำยเสน่ห์ เขยีวลือ 63-45-00111-5411800-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0336/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอช เอช แอล 

กรุป๊ 2515
63-45-00221-5330700-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0337/63 รำ้นเจ.ซี.ซพัพลำย 63-45-00241-5330600-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0334/63 รำ้น เจ.ซี.ซพัพลำย 63-45-00111-5330600-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0335/63 รำ้น เจ.ซี.ซพัพลำย 63-45-00111-5330600-00008 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

30/06/2563

โครงกำรวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร 

รำมำธบิดศีรีสนิทร มหำวชริำลงกรณ์

 พระวชริเกล้ำเจ้ำอยูห่วั

6,750.00 10/07/2563 เสร็จสิน้

02/07/2563

โครงกำรตดิต ัง้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด

 จ ำนวน 3 ชุด พรอ้มอปุกรณ์ควบคมุ

เชือ่มตอ่ระบบ ตำมรำยกำรทีเ่ทศบำล

ต ำบลหนองขำวก ำหนด

460,000.00 22/07/2563 เสร็จสิน้

02/07/2563

โครงกำรจดังำนวนัส ำคญัทำงศำสนำ 

ประเพณีแหเ่ทียนพรรษำ ประจ ำปี 

2563

4,500.00 10/07/2563 เสร็จสิน้

02/07/2563

โครงกำรจดังำนวนัส ำคญัทำงศำสนำ 

ประเพณีแหเ่ทียนพรรษำ ประจ ำปี 

2563

430.00 10/07/2563 เสร็จสิน้

02/07/2563

โครงกำรจดังำนวนัส ำคญัทำงศำสนำ 

ประเพณีแหเ่ทียนพรรษำ ประจ ำปี 

2563

1,075.00 10/07/2563 เสร็จสิน้

03/07/2563 โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ 1,750.00 10/07/2563 เสร็จสิน้

08/07/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

ประจ ำเดอืน ม.ิย.63 จ ำนวน 1 งำน

2,312.00 10/07/2563 เสร็จสิน้

08/07/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

บริหำรท ั่วไป ประจ ำเดอืน ม.ิย.63 

จ ำนวน 1 งำน

6,342.00 10/07/2563 เสร็จสิน้

08/07/2563

โครงกำรวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ 

พระบำทสมเด็จพระปรเมนทร 

รำมำธบิดศีรีสนิทร มหำวชริำลงกรณ์

 พระวชริเกล้ำเจ้ำอยูห่วั

12,960.00 10/07/2563 เสร็จสิน้

09/07/2563
จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง ส ำนกัปลดั จ ำนวน

 11 รำยกำร
9,780.00 10/07/2563 เสร็จสิน้

10/07/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ กอง

ชำ่ง ประจ ำเดอืน ม.ิย. 63 จ ำนวน 1 

งำน

7,382.60 10/07/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0354/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00111-5330600-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0355/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00241-5330800-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0352/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00111-5330800-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0353/63 ออ้ย อำปำเช ่องิค์เจ็ท 63-45-00111-5320300-00012 เงนิงบประมำณ

CNTR-0350/63 นำงทองด ีสขุกรม 63-45-00111-5320300-00011 เงนิงบประมำณ

CNTR-0351/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00121-5330800-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0348/63 ออ้ย อำปำเช ่องิค์เจ็ท 63-45-00263-5320300-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0349/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00263-5320300-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0346/63 บริษทั ธนพล ไอที เซอร์วิส จ ำกดั 63-45-00121-5421000-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0347/63 นำยณฐันนัท์ สมคดิ 63-45-00263-5320300-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0345/63 ประมวล  รอดหงษ์ทอง 63-45-00111-5320300-00010 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

10/07/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

สำธำรณสขุอืน่ ประจ ำเดอืน ม.ิย. 63 

จ ำนวน 1 งำน

6,174.60 10/07/2563 เสร็จสิน้

10/07/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

สำธำรณสขุ ประจ ำเดอืน ม.ิย. 63 

จ ำนวน 1 งำน

18,625.00 10/07/2563 เสร็จสิน้

13/07/2563

จดัจ้ำงท ำป้ำยนิเทศฟิวเจอร์บอร์ด

พรอ้มขำต ัง้และพมิพ์สติก๊เกอร์ 

Social Distancing จ ำนวน 1 งำน

17,200.00 16/07/2563 เสร็จสิน้

13/07/2563
โครงกำรณรรงค์ป้องกนั ควบคมุโรค

พษิสนุขับ้ำและกำรคมุก ำเนิด
4,000.00 16/07/2563 เสร็จสิน้

13/07/2563
โครงกำรณรรงค์ป้องกนั ควบคมุโรค

พษิสนุขับ้ำและกำรคมุก ำเนิด
3,000.00 16/07/2563 เสร็จสิน้

13/07/2563
จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง งำนสำธำรณสขุ 

จ ำนวน 19 รำยกำร
28,335.00 16/07/2563 เสร็จสิน้

14/07/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่บริกำร 10,800.00 16/07/2563 เสร็จสิน้

14/07/2563 โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ 225.00 16/07/2563 เสร็จสิน้

14/07/2563 โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ 550.00 16/07/2563 เสร็จสิน้

15/07/2563

จดัจ้ำงซ่อมแซมปั๊มน ้ำรถดบัเพลิง 

หมำยเลขทะเบียน บพ 4310 

กำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน

69,550.00 16/07/2563 เสร็จสิน้

16/07/2563
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน งำนกำรศกึษำ 

จ ำนวน 6 รำยกำร
3,033.00 22/07/2563 เสร็จสิน้

16/07/2563
จดัซ้ือวสัดงุำนบ้ำนงำนครวั งำน

กำรศกึษำ จ ำนวน 3 รำยกำร
6,600.00 22/07/2563 เสร็จสิน้

17/07/2563
โครงกำรในกำรสง่เสริมอำชีพ และ

พฒันำอำชีพ
3,650.00 22/07/2563 เสร็จสิน้

20/07/2563 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 432.00 22/07/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0368/63 นำงสำวสำลี  พุม่พฤกษี 63-45-00252-5320300-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0369/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00211-5320100-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0366/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00212-5330100-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0367/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00212-5330300-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0364/63 นำงทองด ีสขุกรม 63-45-00111-5320300-00014 เงนิงบประมำณ

CNTR-0365/63 ไฟร์ ไฟเตอร์ เซอร์วิส 63-45-00123-5320400-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0362/63 นำยวิญญ ูบวับุญ 63-45-00111-5320100-00012 เงนิงบประมำณ

CNTR-0363/63 นำงทองด ีสขุกรม 63-45-00111-5320300-00013 เงนิงบประมำณ

CNTR-0360/63 นำงสำวดำวลอย เวที 63-45-00223-5320300-00014 เงนิงบประมำณ

CNTR-0361/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00221-5330600-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0358/63 นำยวิญญ ูบวับุญ 63-45-00211-5331100-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0359/63 นำงสำวผริตำ ผำสขุ 63-45-00223-5320300-00013 เงนิงบประมำณ

CNTR-0356/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00223-5330800-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0357/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00221-5330800-00009 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

20/07/2563

จดัจ้ำงซ่อมแซมรถกระเชำ้ไฟฟ้ำ 

หมำยเลขทะเบียน 818343 

กำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน

9,590.00 22/07/2563 เสร็จสิน้

21/07/2563
จดัจ้ำงท ำอำหำรว่ำงพรอ้มเครือ่งดืม่ 

จ ำนวน 23 ชุด
575.00 22/07/2563 เสร็จสิน้

21/07/2563

จดัซ้ือเครือ่งดบัเพลิง (ถงัเคมีดบัเพลิง

ชนิดเคมีแหง้ ขนำด 15 ปอนด์) 

จ ำนวน 13 ถงั

19,474.00 22/07/2563 เสร็จสิน้

21/07/2563 จดัซ้ือพำนโตกสทีอง จ ำนวน 1 พำน 195.00 22/07/2563 เสร็จสิน้

22/07/2563
จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง ส ำนกัปลดั จ ำนวน

 4 รำยกำร
1,815.00 22/07/2563 เสร็จสิน้

22/07/2563
จดัซ้ือวสัดวุิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์

 งำนกำรศกึษำ จ ำนวน 6 รำยกำร
19,020.00 22/07/2563 เสร็จสิน้

22/07/2563

จดัซ้ือหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพ์ 

หมำยเลขครุภณัฑ ์483600020 

จ ำนวน 5 รำยกำร

7,560.00 04/08/2563 เสร็จสิน้

24/07/2563
จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ส ำนกังำนเทศบำล 

ประจ ำเดอืน ส.ค.63 จ ำนวน 20 ฉบบั
200.00 04/08/2563 เสร็จสิน้

24/07/2563

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์หอ้งสมุดประชำชน

เทศบำลต ำบลหนองขำว ประจ ำเดอืน 

ส.ค.63 จ ำนวน 40 ฉบบั

400.00 04/08/2563 เสร็จสิน้

24/07/2563

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ศำลำกำรเรียนรู้

ชุมชน 9 ชุมชน ประจ ำเดอืน ส.ค.63 

จ ำนวน 279 ฉบบั

2,790.00 04/08/2563 เสร็จสิน้

30/07/2563
จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง กองชำ่ง จ ำนวน 8

 รำยกำร
5,250.00 04/08/2563 เสร็จสิน้

30/07/2563 โครงกำรออกหน่วยเทศบำลเคลือ่นที่ 470.00 04/08/2563 เสร็จสิน้

03/08/2563
จดัซ้ือหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพ์ จ ำนวน

 9 รำยกำร
36,810.00 04/08/2563 เสร็จสิน้

03/08/2563

โครงกำรวนัคล้ำยวนัพระรำชสมภพ

ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกติิ ์

พระบรมรำชนีินำถ พระบรมรำช

ชนนีพนัปีหลวง

6,750.00 04/08/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0382/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00113-5331400-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0383/63 ประมวล  รอดหงษ์ทอง 63-45-00111-5320300-00015 เงนิงบประมำณ

CNTR-0380/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00241-5330600-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0381/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00252-5320300-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0378/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00023 เงนิงบประมำณ

CNTR-0379/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00024 เงนิงบประมำณ

CNTR-0376/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00241-5331400-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0377/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00111-5330100-00017 เงนิงบประมำณ

CNTR-0374/63 รำ้น เจ.ซี.ซพัพลำย 63-45-00111-5330600-00010 เงนิงบประมำณ

CNTR-0375/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00212-5330900-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0372/63 ไฟร์ ไฟเตอร์ เซอร์วิส 63-45-00121-5331600-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0373/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00111-5330100-00016 เงนิงบประมำณ

CNTR-0370/63 นำยอำทติย์ ลีสขุสำม 63-45-00241-5320400-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0371/63 นำงสำวดำวลอย เวที 63-45-00111-5320200-00004 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

03/08/2563
จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำ กองชำ่ง จ ำนวน 24 

รำยกำร
49,093.00 04/08/2563 เสร็จสิน้

03/08/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 85,630.00 04/08/2563 เสร็จสิน้

04/08/2563

โครงกำรวนัคล้ำยวนัพระรำชสมภพ

ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกติิ ์

พระบรมรำชนีินำถ พระบรมรำช

ชนนีพนัปีหลวง

8,436.00 04/08/2563 เสร็จสิน้

04/08/2563

จดัซ้ือแบตเตอรีว่ิทยุสือ่สำรคมนำคม 

ยีห่อ้ ICOM รุน่ ICF3GS จ ำนวน 

10 กอ้น

10,000.00 10/08/2563 เสร็จสิน้

04/08/2563
จดัซ้ือเคมีแหง้ ขนำด 15 ปอนด์ (เตมิ

น ้ำยำเคม)ี จ ำนวน 12 ถงั
10,000.00 10/08/2563 เสร็จสิน้

04/08/2563 คำ่บ ำรุงและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 29,700.00 10/08/2563 เสร็จสิน้

04/08/2563 คำ่บ ำรุงและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 20,090.00 10/08/2563 เสร็จสิน้

05/08/2563 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 1,800.00 10/08/2563 เสร็จสิน้

10/08/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

บริหำรท ั่วไป ประจ ำเดอืน ก.ค. 2563

 จ ำนวน 1 งำน

9,511.08 10/08/2563 เสร็จสิน้

10/08/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

ป้องกนั ประจ ำเดอืน ก.ค. 2563 

จ ำนวน 1 งำน

1,097.00 10/08/2563 เสร็จสิน้

10/08/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

กองชำ่ง ประจ ำเดอืน ก.ค. 2563 

จ ำนวน 1 งำน

6,731.40 10/08/2563 เสร็จสิน้

10/08/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

สำธำรณสขุ ประจ ำเดอืน ก.ค. 2563 

จ ำนวน 1 งำน

20,347.00 10/08/2563 เสร็จสิน้

10/08/2563
โครงกำรส ำรวจขอ้มูลภำคสนำมใน

กำรจดัท ำแผนทีแ่ละทะเบียนทรพัย์สนิ
2,580.00 14/08/2563 เสร็จสิน้

10/08/2563 จดัซ้ือ Power Supply จ ำนวน 1 อนั 590.00 14/08/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0398/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00113-5320300-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0399/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00111-5331400-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0396/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00241-5330800-00010 เงนิงบประมำณ

CNTR-0397/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00221-5330800-00010 เงนิงบประมำณ

CNTR-0394/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00111-5330800-00010 เงนิงบประมำณ

CNTR-0395/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00121-5330800-00010 เงนิงบประมำณ

CNTR-0392/63 นำยอำทติย์ ลีสขุสำม 63-45-00221-5411800-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0393/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00211-5320100-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0389/63 นิว โปร์ ไลน์ 63-45-00121-5332000-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0391/63 นำยอำทติย์ ลีสขุสำม 63-45-00221-5411800-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0387/63 ออ้ย อำปำเช ่องิค์เจ็ท 63-45-00111-5320300-00016 เงนิงบประมำณ

CNTR-0388/63 นิว โปร์ ไลน์ 63-45-00121-5330200-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0384/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วนัชยักำรไฟฟ้ำ

 2530
63-45-00241-5330200-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0385/63 นำยศริสทิธิ ์กลดัเพชร์ 63-45-00241-5320100-00005 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

10/08/2563

จดัซ้ือยำงรถยนต์ดมัเปอร์ หมำยเลข

ครุภณัฑ ์026450001 จ ำนวน 2 

รำยกำร

9,630.00 14/08/2563 เสร็จสิน้

10/08/2563
จดัซ้ือน ้ำยำพ่นหมอกควนัก ำจดัยุงลำย

 จ ำนวน 60 ขวด
72,000.00 14/08/2563 เสร็จสิน้

10/08/2563
โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภยัดำ้น

อำหำรแกส่ถำนประกอบกำร
5,885.00 14/08/2563 เสร็จสิน้

10/08/2563

โครงกำรวนัคล้ำยวนัพระรำชสมภพ

ของสมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกติิ ์

พระบรมรำชนีินำถ พระบรมรำช

ชนนีพนัปีหลวง

7,000.00 14/08/2563 เสร็จสิน้

13/08/2563
จดัจ้ำงท ำอำหำรว่ำงพรอ้มเครือ่งดืม่ 

จ ำนวน 23 ชุด
575.00 14/08/2563 เสร็จสิน้

13/08/2563

1) เครือ่งคอมพวิเตอร์, 2) 

เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้

ถงัหมกึพมิพ์

63,200.00 14/08/2563 เสร็จสิน้

13/08/2563
โครงกำรณรงค์ ป้องกนั ควบคมุโรค

ไขเ้ลือดออก
5,000.00 14/08/2563 เสร็จสิน้

17/08/2563 โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ 2,530.00 20/08/2563 เสร็จสิน้

18/08/2563
จดัจ้ำงท ำอำหำรว่ำงพรอ้มเครือ่งดืม่ 

จ ำนวน 23 ชุด
575.00 20/08/2563 เสร็จสิน้

18/08/2563

เกำ้อีผู้บ้ริหำร จ ำนวน 1 ตวั, เกำ้อี้

ส ำนกังำน จ ำนวน 6 ตวั ตวัละ 2,500

 บำท, โตะ๊ท ำงำน (พรอ้มกระจก) 

ขนำด 4.5 ฟุต

23,700.00 20/08/2563 เสร็จสิน้

18/08/2563

จดัจ้ำงล้ำงเครือ่งปรบัอำกำศภำยใน

ศนูย์พฒันำเด็กเล็กเทศบำลต ำบล

หนองขำวและโรงเรียนอนุบำล

เทศบำลต ำบลหนองขำว จ ำนวน 15 

เครือ่ง

14,640.00 20/08/2563 เสร็จสิน้

19/08/2563
จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง งำนกองชำ่ง 

จ ำนวน 8 รำยกำร
8,875.00 20/08/2563 เสร็จสิน้

19/08/2563
จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำ งำนกองชำ่ง จ ำนวน

 10 รำยกำร
7,042.75 20/08/2563 เสร็จสิน้

19/08/2563
จดัซ้ือไฟไซเรนบนรถกระเชำ้ไฟฟ้ำ 

รำคำชุดละ 9,500 บำท
9,500.00 20/08/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0414/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วนัชยักำรไฟฟ้ำ

 2530
63-45-00241-5330200-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0415/63 นำยอำทติย์ ลีสขุสำม 63-45-00241-5410600-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0412/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วนัชยัอเีล็คทริค

(2003)
63-45-00211-5320400-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0413/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00241-5330600-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0410/63 นำงสำวดำวลอย เวที 63-45-00111-5320200-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0411/63 รำ้นเจเอ็นเฟอร์นิเจอร์ 63-45-00113-5410100-00002
เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ/

เงนิงบประมำณ

CNTR-0408/63 นำยกติตพิงษ์  บวัทอง 63-45-00223-5320300-00016 เงนิงบประมำณ

CNTR-0409/63 นำงมำลยั มลสวสัดิ ์ 63-45-00111-5320300-00018 เงนิงบประมำณ

CNTR-0405/63 นำงสำวดำวลอย เวที 63-45-00111-5320200-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0407/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00113-5411600-00002 เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ

CNTR-0403/63 นำยรำชภูม ิพฤฑฒกิลุ 63-45-00223-5320300-00015 เงนิงบประมำณ

CNTR-0404/63 มุกดำไม้ประดบั 63-45-00111-5320300-00017 เงนิงบประมำณ

CNTR-0401/63 สกลกำญจน์ ออโตเ้ซอร์วิส 63-45-00241-5330700-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0402/63 นำงสำวกลัยวีร์ จีรโชตวิรสริิ 63-45-00223-5330900-00006 เงนิงบประมำณ
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19/08/2563 1) ตูเ้หล็ก แบบ 2 บำน 11,000.00 20/08/2563 เสร็จสิน้

20/08/2563
เครือ่งสบูน ้ำและทอ่สบูน ้ำสแตนเลส 

จ ำนวน 2 เครือ่ง
480,000.00 20/08/2563 เสร็จสิน้

20/08/2563
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน ส ำนกัปลดั 

จ ำนวน 2 รำยกำร
4,080.00 27/08/2563 เสร็จสิน้

20/08/2563
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน งำนกำรศกึษำ 

จ ำนวน 1 รำยกำร
1,300.00 27/08/2563 เสร็จสิน้

20/08/2563
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน งำนกำรศกึษำ 

จ ำนวน 11 รำยกำร
6,060.00 27/08/2563 เสร็จสิน้

21/08/2563

คอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนประมวลผล 

แบบที ่1* จ ำนวน 1 เครือ่ง, 

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ 

จ ำนวน 1 เครือ่ง

23,800.00 27/08/2563 เสร็จสิน้

21/08/2563 2) โครงกำรรกัษ์สิ่ง่แวดล้อม 1,539.00 27/08/2563 เสร็จสิน้

21/08/2563 2) โครงกำรรกัษ์สิ่ง่แวดล้อม 6,625.00 27/08/2563 เสร็จสิน้

24/08/2563
จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ส ำนกังำนเทศบำล 

ประจ ำเดอืน ก.ย.63 จ ำนวน 20 ฉบบั
199.00 27/08/2563 เสร็จสิน้

24/08/2563

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์หอ้งสมุดประชำชน

เทศบำลต ำบลหนองขำว ประจ ำเดอืน 

ก.ย.63 จ ำนวน 40 ฉบบั

400.00 27/08/2563 เสร็จสิน้

24/08/2563

จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์ศำลำกำรเรียนรู้

ชุมชน 9 ชุมชน ประจ ำเดอืน ก.ย.63 

จ ำนวน 270 ฉบบั

2,700.00 27/08/2563 เสร็จสิน้

25/08/2563

จดัซ้ือหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพ์ 

หมำยเลขครุภณัฑ ์

483620032,483620033,483530

013 และ 483600020 จ ำนวน 7 

รำยกำร

18,110.00 27/08/2563 เสร็จสิน้

25/08/2563

จดัซ้ือหมกึเครือ่งถำ่ยเอกสำร 

หมำยเลขครุภณัฑ ์41758003 

จ ำนวน 3 กล่อง

19,500.00 27/08/2563 เสร็จสิน้

26/08/2563
โครงกำรสง่เสริมควำมรกัควำมอบอุน่

ในครอบครวั
270.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

26/08/2563
โครงกำรสง่เสริมควำมรกัควำมอบอุน่

ในครอบครวั
1,000.00 08/09/2563 เสร็จสิน้CNTR-0430/63 นำยสมใจ ล ำดวล 63-45-00252-5320300-00011 เงนิงบประมำณ

CNTR-0428/63 รำ้นบุญรกัษำ 63-45-00241-5330100-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0429/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00252-5320300-00010 เงนิงบประมำณ

CNTR-0426/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00026 เงนิงบประมำณ

CNTR-0427/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00241-5331400-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0424/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00111-5330100-00019 เงนิงบประมำณ

CNTR-0425/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00214-5330100-00025 เงนิงบประมำณ

CNTR-0422/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00241-5320300-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0423/63 นำงทองด ีสขุกรม 63-45-00241-5320300-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0420/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00211-5330100-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0421/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00111-5411600-00001 เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ

CNTR-0418/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00111-5330100-00018 เงนิงบประมำณ

CNTR-0419/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00212-5330100-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0416/63 รำ้นศริิพรเฟอร์นิเจอร์ 63-45-00241-5410100-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0417/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอช เอช แอล 

กรุป๊ 2515
63-45-00121-5410400-00001 เงนิงบประมำณ
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26/08/2563
จดัซ้ือตลบัหมกึเครือ่งถำ่ยเอกสำร Fuji

 Xerox S2011 จ ำนวน 3 หลอด
7,500.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

27/08/2563
โครงกำรสง่เสริมควำมรกัควำมอบอุน่

ในครอบครวั
2,300.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

27/08/2563 สำยสง่น ้ำดบัเพลิงชนิดผำ้ใบ 47,500.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

27/08/2563 สำยสง่น ้ำดบัเพลิงชนิดยำง 42,500.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

27/08/2563 ขอ้แยกสำมทำง 12,500.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

27/08/2563 สำยยำงชนิดทอ่ยำงแข็ง 7,500.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

28/08/2563

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำน

ประมวลผลแบบที ่2* (จอแสดงภำพ

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 3 

เครือ่ง

88,500.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

28/08/2563
โครงกำรรณรงค์ ป้องกนั ควบคมุโรค

เอดส์แกเ่ยำวชน
1,620.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

28/08/2563
โครงกำรรณรงค์ ป้องกนั ควบคมุโรค

เอดส์แกเ่ยำวชน
8,800.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

28/08/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 74,700.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

28/08/2563

โทรศพัท์เคลือ่นทีส่ ำหรบั

นำยกเทศมนตรีและปลดัเทศบำล 

จ ำนวน 2 เครือ่ง

33,800.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

28/08/2563
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน กองคลงั จ ำนวน

 27 รำยกำร
29,747.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

31/08/2563
โครงกำรรณรงค์ ป้องกนั ควบคมุโรค

เอดส์แกเ่ยำวชน
7,900.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

31/08/2563
จดัซ้ือวสัดสุ ำนกังำน กองชำ่ง จ ำนวน 

26 รำยกำร
19,708.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

31/08/2563
โตะ๊พบัอเนกประสงค์หน้ำขำว 

150X60X75 ซม. จ ำนวน 10 ตวั
17,000.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

31/08/2563
โตะ๊ท ำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต จ ำนวน 

3 ตวั
16,500.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

31/08/2563 เกำ้อีส้ ำนกังำน จ ำนวน 3 ตวั 7,500.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

31/08/2563
เกำ้อีส้ ำนกังำน แบบพนกัพงิสงู (หอ้ง

ประชุมสภำ) จ ำนวน 5 ตวั
15,000.00 08/09/2563 เสร็จสิน้CNTR-0454/63 รำ้นเจเอ็นเฟอร์นิเจอร์ 63-45-00111-5410100-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0452/63 รำ้นเจเอ็นเฟอร์นิเจอร์ 63-45-00211-5410100-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0453/63 รำ้นเจเอ็นเฟอร์นิเจอร์ 63-45-00211-5410100-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0450/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00241-5330100-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0451/63 รำ้นเจเอ็นเฟอร์นิเจอร์ 63-45-00211-5410100-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0448/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00113-5330100-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0449/63 นำงสรินทร์ญำ ไพสี 63-45-00223-5320300-00019 เงนิงบประมำณ

CNTR-0446/63 นำยศริสทิธิ ์กลดัเพชร์ 63-45-00241-5320100-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0447/63 สโนว์ โมบำย 63-45-00111-5410100-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0444/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00223-5320300-00017 เงนิงบประมำณ

CNTR-0445/63 นำงสำวดำวลอย เวที 63-45-00223-5320300-00018 เงนิงบประมำณ

CNTR-0437/63 รำ้นสตำร์ไฟร์ เซอร์วิส 63-45-00123-5411100-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0443/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00211-5411600-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0435/63 รำ้นสตำร์ไฟร์ เซอร์วิส 63-45-00123-5411100-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0436/63 รำ้นสตำร์ไฟร์ เซอร์วิส 63-45-00123-5411100-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0433/63 สนุทร กลิน่สคุนธ์ 63-45-00252-5320300-00012 เงนิงบประมำณ

CNTR-0434/63 รำ้นสตำร์ไฟร์ เซอร์วิส 63-45-00123-5411100-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0432/63 รำ้นเอ ๋กอ๊ปป้ี เซอร์วิส 63-45-00212-5330100-00008 เงนิงบประมำณ
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31/08/2563
เกำ้อีส้ ำนกังำน (หอ้งประชุมสภำและ

หอ้งปลดัเทศบำล) จ ำนวน 13 ตวั
32,500.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

31/08/2563
จดัซ้ือวสัดคุอมพวิเตอร์ ส ำนกัปลดั 

จ ำนวน 19 รำยกำร
37,220.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

01/09/2563

โครงกำรอบรมหลกัสตูรคณุธรรม 

และจริยธรรมของผูบ้ริหำรทอ้งถิน่ 

สมำชกิสภำเทศบำล พนกังำนเทศบำล

 ลูกจ้ำงประจ ำ และพนกังำนจ้ำง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

3,300.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

01/09/2563

โครงกำรอบรมหลกัสตูรคณุธรรม 

และจริยธรรมของผูบ้ริหำรทอ้งถิน่ 

สมำชกิสภำเทศบำล พนกังำนเทศบำล

 ลูกจ้ำงประจ ำ และพนกังำนจ้ำง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

3,300.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

01/09/2563
จดัซ้ือคทัเอำท์ ขนำด 100 แอมป์ 

จ ำนวน 1 อนั
624.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

01/09/2563

ตดิต ัง้ผำ้ม่ำนพรอ้มอปุกรณ์ หอ้ง

นำยกเทศมนตรีและหอ้งรอง

นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 2 หอ้ง

39,752.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

01/09/2563
โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภยัดำ้น

อำหำรแกส่ถำนประกอบกำร
540.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

01/09/2563
โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภยัดำ้น

อำหำรแกส่ถำนประกอบกำร
6,000.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

01/09/2563
โครงกำรรณรงค์ควำมปลอดภยัดำ้น

อำหำรแกส่ถำนประกอบกำร
8,800.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

08/09/2563
จดัจ้ำงท ำอำหำรว่ำงพรอ้มเครือ่งดืม่ 

จ ำนวน 23 ชุด
575.00 08/09/2563 เสร็จสิน้

08/09/2563

โครงกำรประเมนิควำมพงึพอใจของ

ประชำชนทีม่ีตอ่กำรใหบ้ริกำรของ

เทศบำลต ำบลหนองขำว

25,000.00 10/09/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0465/63 นำงสำวดำวลอย เวที 63-45-00111-5320200-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0466/63 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 63-45-00111-5320300-00021 เงนิงบประมำณ

CNTR-0462/63 นำงสรินทร์ญำ ไพสี 63-45-00223-5320300-00021 เงนิงบประมำณ

CNTR-0463/63 นำงสำวดำวลอย เวที 63-45-00223-5320300-00022 เงนิงบประมำณ

CNTR-0460/63 นำงสำวพรทพิำ ยุบลบณัฑติกลุ 63-45-00111-5410900-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0461/63 นำยปรมนิทร์ เอกจิต 63-45-00223-5320300-00020 เงนิงบประมำณ

CNTR-0458/63 นำงสำวสำลี  พุม่พฤกษี 63-45-00111-5320300-00020 เงนิงบประมำณ

CNTR-0459/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วนัชยักำรไฟฟ้ำ

 2530
63-45-00111-5330200-00003 เงนิงบประมำณ

CNTR-0456/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00111-5331400-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0457/63 นำงสำวสำลี  พุม่พฤกษี 63-45-00111-5320300-00019 เงนิงบประมำณ

CNTR-0455/63 รำ้นเจเอ็นเฟอร์นิเจอร์ 63-45-00111-5410100-00005 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
หน้ำ : 1/1

จ.กำญจนบุรี

ทะเบียนบนัทกึขอ้มูลกำรจดัท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง

09/09/2563 คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 36,240.00 10/09/2563 เสร็จสิน้

09/09/2563 1) รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 6,000.00 10/09/2563 เสร็จสิน้

09/09/2563 คำ่บ ำรุงและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 24,410.00 10/09/2563 เสร็จสิน้

10/09/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 

ประจ ำเดอืน ส.ค. 63 จ ำนวน 1 งำน

2,698.40 10/09/2563 เสร็จสิน้

10/09/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

บริหำรท ั่วไป ประจ ำเดอืน ส.ค.63 

จ ำนวน 1งำน

6,787.76 10/09/2563 เสร็จสิน้

10/09/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

กองชำ่ง ประจ ำเดอืน ส.ค.63 จ ำนวน

 1 งำน

7,307.86 10/09/2563 เสร็จสิน้

10/09/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

สำธำรณสขุ ประจ ำเดอืน ส.ค.63 

จ ำนวน 1 งำน

19,212.50 10/09/2563 เสร็จสิน้

10/09/2563

จดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ งำน

สำธำรณสขุอืน่ ประจ ำเดอืน ส.ค.63 

จ ำนวน 1 งำน

6,272.60 10/09/2563 เสร็จสิน้

10/09/2563 รำยจ่ำยเพือ่ใหไ้ดม้ำซึ่งบริกำร 40,000.00 10/09/2563 เสร็จสิน้

10/09/2563
จดัซ้ือวสัดไุฟฟ้ำและวิทยุ งำนกองชำ่ง

 จ ำนวน 20 รำยกำร
93,210.50 16/09/2563 เสร็จสิน้

10/09/2563

ซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกยีรต ิจ ำนวน

 1 ป้ำย ตำมรำยละเอยีดเทศบำลต ำบล

หนองขำว

24,000.00 16/09/2563 เสร็จสิน้

10/09/2563 คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 36,750.00 16/09/2563 เสร็จสิน้

10/09/2563

เครือ่งปรบัอำกำศแบบต ัง้พ้ืน หรือ

แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนำด 

30,000 บีทียู จ ำนวน 2 เครือ่ง

96,200.00 16/09/2563 เสร็จสิน้CNTR-0479/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วนัชยัอเีล็คทริค

(2003)
63-45-00111-5410100-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0477/63 บ.โชคมงคลทรพัย์ประเสริฐ 63-45-00241-5320400-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0478/63 บ.โชคมงคลทรพัย์ประเสริฐ 63-45-00241-5411800-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0475/63 นำยวิญญ ูบวับุญ 63-45-00211-5320100-00004 เงนิงบประมำณ

CNTR-0476/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั วนัชยักำรไฟฟ้ำ

 2530
63-45-00241-5330200-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0473/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00221-5330800-00011 เงนิงบประมำณ

CNTR-0474/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00223-5330800-00005 เงนิงบประมำณ

CNTR-0471/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00111-5330800-00011 เงนิงบประมำณ

CNTR-0472/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00241-5330800-00011 เงนิงบประมำณ

CNTR-0469/63 นำยอำทติย์ ลีสขุสำม 63-45-00221-5411800-00006 เงนิงบประมำณ

CNTR-0470/63 บริษทั ไอเอสเค บสิซิเนส จ ำกดั 63-45-00121-5330800-00011 เงนิงบประมำณ

CNTR-0467/63 อู ่ณตัเซอร์วิส 63-45-00241-5411800-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0468/63 บุษกร ตน้โพธิ ์ 63-45-00221-5320100-00008 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว

วนัทีพ่มิพ์ : 30/03/2564

อ.ทำ่ม่วง
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จ.กำญจนบุรี
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11/09/2563
จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง งำนกองชำ่ง 

จ ำนวน 7 รำยกำร
34,430.00 16/09/2563 เสร็จสิน้

11/09/2563 โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ 3,900.00 16/09/2563 เสร็จสิน้

11/09/2563
โครงกำรจดัท ำสือ่ประชำสมัพนัธ์กำร

ทอ่งเทีย่วต ำบลหนองขำว
20,000.00 16/09/2563 เสร็จสิน้

11/09/2563 เครือ่งชำร์จแบตเตอรี่ 3,000.00 16/09/2563 เสร็จสิน้

11/09/2563
จดัซ้ือแบบพมิพ์และใบเสร็จรบัเงนิ 

จ ำนวน 6 รำยกำร
541.55 16/09/2563 เสร็จสิน้

11/09/2563
จดัซ้ือวสัดกุอ่สรำ้ง งำนกองชำ่ง 

จ ำนวน 4 รำยกำร
6,895.00 16/09/2563 เสร็จสิน้

14/09/2563 โครงกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ 775.00 16/09/2563 เสร็จสิน้

14/09/2563

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำน

ประมวลผลแบบที ่2* (จอแสดงภำพ

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิ้ว) จ ำนวน 2 

เครือ่ง, เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ 

พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์  (Ink Tang

 Printer) จ ำนวน 1 เครือ่ง, 

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED สชีนิด

 Network แบบที ่1 (18 หน้ำ/นำท)ี 

จ ำนวน 1 เครือ่ง

73,000.00 21/09/2563 เสร็จสิน้

15/09/2563
จดัซ้ือแบตเตอรี ่GS MFX190L 

จ ำนวน 1 ลูก
3,424.00 16/09/2563 เสร็จสิน้

15/09/2563

จดัจ้ำงตรวจเช็คสภำพรถยนต์

สว่นกลำง นข 1735 กำญจนบุรี 

จ ำนวน 1 งำน

5,600.00 16/09/2563 เสร็จสิน้

15/09/2563

จดัจ้ำงซ่อมแซมบอลวำล์วรถน ้ำ 

หมำยเลขทะเบียน 816251 

กำญจนบุรี จ ำนวน 1 งำน

1,480.00 16/09/2563 เสร็จสิน้

16/09/2563
จดัซ้ือวสัดงุำนบ้ำนงำนครวั ส ำนกัปลดั

 จ ำนวน 8 รำยกำร
2,610.00 21/09/2563 เสร็จสิน้

24/09/2563 คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 186,400.00 29/09/2563 เสร็จสิน้

CNTR-0491/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ศกึษำภณัฑ์

กำญจนบุรี
63-45-00111-5330300-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0492/63 นำงอรสำ เผอืกแกว้ 63-45-00241-5411800-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0489/63 รำ้นหนองขำวแอร์ 63-45-00111-5320400-00007 เงนิงบประมำณ

CNTR-0490/63 นำยอำทติย์ ลีสขุสำม 63-45-00123-5320400-00008 เงนิงบประมำณ

CNTR-0487/63 รำ้นเลเซอร์ แอนด์ อิง้ค์ 63-45-00113-5411600-00003
เงนิงบประมำณ/เงนิงบประมำณ/

เงนิงบประมำณ

CNTR-0488/63 สกลกำญจน์ ออโตเ้ซอร์วิส 63-45-00111-5330700-00002 เงนิงบประมำณ

CNTR-0485/63 รำ้นเจ.ซี.ซพัพลำย 63-45-00241-5330600-00011 เงนิงบประมำณ

CNTR-0486/63 นำงสำวดำวลอย เวที 63-45-00111-5320300-00024 เงนิงบประมำณ

CNTR-0483/63
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั เอช เอช แอล 

กรุป๊ 2515
63-45-00123-5410600-00001 เงนิงบประมำณ

CNTR-0484/63
โรงพมิพ์อำสำรกัษำดนิแดน 

กรมกำรปกครอง
63-45-00212-5330100-00009 เงนิงบประมำณ

CNTR-0481/63 นำงมำลยั มลสวสัดิ ์ 63-45-00111-5320300-00022 เงนิงบประมำณ

CNTR-0482/63 นำยวิญญ ูบวับุญ 63-45-00111-5320300-00023 เงนิงบประมำณ

CNTR-0480/63 ทุง่สมอวสัดภุณัฑ์ 63-45-00241-5330600-00010 เงนิงบประมำณ



เทศบำลต ำบลหนองขำว
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29/09/2563

กอ่สรำ้งเกำะกลำงถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณทำงหลวงแผน่ดนิ

หมำยเลข 324 ต ัง้แตซุ่้มเฉลิมพระ

เกยีรต ิกม.11 ถงึซุ้มเฉลิมพระเกยีรติ

 กม.12 ต ำบลหนองขำว

1,844,000.00 01/03/2564 ตอ่ทำ้ย:อนุมตัิCNTR-0493/63-1 บริษทั ศ.เศรษฐพร ทรำฟฟิค จ ำกดั 63-42-00242-5421000-00002
เงนิอดุหนุนระบุวตัถปุระสงค์/

เฉพำะกจิ

ปีงบประมำณ 2563, สถำนะ :   จดัท ำ,  พมิพ์,  อนุมตั,ิ  ตอ่ทำ้ย:จดัท ำ,  ตอ่ทำ้ย:พมิพ์,  ตอ่ทำ้ย:อนุมตั,ิ  ท ำฎีกำ,  ทิง้งำน,  เสร็จสิน้


