
เทศบาลตําบลป
าต้ิว ป�งบประมาณ 2560
อ.ป
าต้ิว จ.ยโสธร

ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
0 นางสาวสุภาพร ม่ิงขวัญ งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�

เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ
ชุมชน

           2,700 จัดทํา

นางสุพิชชา จันทร3ดิษฐ3 วัสดุยานพาหนะและขนส�ง            1,240 จัดทํา
ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานระดับก�อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
วัสดุก�อสร"าง               696 จัดทํา

ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ
ชุมชน

           1,800 จัดทํา

1 60-11-00111-320100-00001      นางสาวศศิธร อยู�เย็น งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            4,760 วางฎีกา
2 60-11-00111-320100-00002      นายพีระพงษ3 โพธิจักร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            4,080 วางฎีกา
3 60-11-00111-320100-00003      นางสาววันวิสา ทองเฉลิม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,640 วางฎีกา
4 60-11-00111-320100-00004      นางสาวศศิธร อยู�เย็น งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,820 วางฎีกา
5 60-11-00111-320100-00005      นายพีระพงษ3 โพธิจักร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,480 วางฎีกา
6 60-11-00111-320100-00006      นางสาววันวิสา ทองเฉลิม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            5,200 วางฎีกา
7 60-11-00111-320100-00007      อGอยกHอปปIJ งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            2,880 วางฎีกา
8 60-11-00111-320100-00008      อGอยกHอปปIJ งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               300 วางฎีกา
9 60-11-00111-320100-00009      อGอยกHอปปIJ งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               300 วางฎีกา
10 60-11-00111-320100-00010      ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,240 วางฎีกา
11 60-11-00111-320100-00011      นางสาวศศิธร อยู�เย็น งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
12 60-11-00111-320100-00012      นางสาววันวิสา ทองเฉลิม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            5,460 วางฎีกา
13 60-11-00111-320100-00013      อGอยกHอปปIJ งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               750 วางฎีกา
14 60-11-00111-320100-00014      นางชมพูนุช อ�างทอง งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               300 วางฎีกา
15 60-11-00111-320100-00015      อGอยกHอปปIJ งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            1,225 วางฎีกา
16 60-11-00111-320100-00016      นางสาวศศิธร อยู�เย็น งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,480 วางฎีกา
17 60-11-00111-320100-00017      นางสาววันวิสา ทองเฉลิม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            5,460 วางฎีกา
18 60-11-00111-320100-00018      นายวรเชษฐ อินอ�อน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            2,040 วางฎีกา
19 60-11-00111-320100-00019      นายวรเชษฐ อินอ�อน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,480 วางฎีกา
20 60-11-00111-320100-00020      เมืองทองครุภัณฑ3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               340 วางฎีกา
21 60-11-00111-320100-00021      ดีพร"อม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            2,700 ยกเลิก
22 60-11-00111-320100-00022      ดีพร"อม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            2,700 วางฎีกา
23 60-11-00111-320100-00023      ดีพร"อม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            2,700 วางฎีกา
24 60-11-00111-320100-00024      ดีพร"อม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            2,700 วางฎีกา
25 60-11-00111-320100-00025      นางสาวศศิธร อยู�เย็น งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
26 60-11-00111-320100-00026      นายวรเชษฐ อินอ�อน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
27 60-11-00111-320100-00027      นางสาววันวิสา ทองเฉลิม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            5,200 วางฎีกา
28 60-11-00111-320100-00028      ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               720 วางฎีกา
29 60-11-00111-320100-00029      ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               360 วางฎีกา
30 60-11-00111-320100-00030      ดีพร"อม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            2,700 วางฎีกา
31 60-11-00111-320100-00031      นางสาวศศิธร อยู�เย็น งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
32 60-11-00111-320100-00032      นายวรเชษฐ อินอ�อน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
33 60-11-00111-320100-00033      นางสาววันวิสา ทองเฉลิม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            5,200 วางฎีกา
34 60-11-00111-320100-00034      ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               500 วางฎีกา
35 60-11-00111-320100-00035      นางชมพูนุช อ�างทอง งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            1,000 วางฎีกา
36 60-11-00111-320100-00036      ดีพร"อม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            2,700 วางฎีกา
37 60-11-00111-320100-00037      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,000 วางฎีกา
38 60-11-00111-320100-00038      นางสาวศศิธร อยู�เย็น งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
39 60-11-00111-320100-00039      นายวรเชษฐ อินอ�อน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
40 60-11-00111-320100-00040      นางสาววันวิสา ทองเฉลิม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            5,200 วางฎีกา
41 60-11-00111-320200-00001      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ               840 วางฎีกา

รายงานสรุปการขอซ้ือขอจ(างท้ังหมด



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
42 60-11-00111-320200-00002      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ               560 วางฎีกา
43 60-11-00111-320200-00003      นางพิสมัย มีชัย งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ            1,280 วางฎีกา
44 60-11-00111-320200-00004      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ               350 วางฎีกา
45 60-11-00111-320200-00005      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ               350 วางฎีกา
46 60-11-00111-320200-00006      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ               875 วางฎีกา
47 60-11-00111-320200-00007      เจHแดง งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ            2,000 วางฎีกา
48 60-11-00111-320200-00008      น"องอุ"ม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ            2,990 วางฎีกา
49 60-11-00111-320200-00009      นางสาวดิษฐพรรณ รวมแก"ว งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ            1,960 วางฎีกา
50 60-11-00111-320200-00010      นางศิริวรรณ สังฆะศรี งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ            2,990 วางฎีกา
51 60-11-00111-320300-00001      อักษรศึกษา งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�

เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

              500 วางฎีกา

52 60-11-00111-320300-00002      ชิตใจ งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

           2,300 วางฎีกา

53 60-11-00111-320300-00003      จิปาถะ งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

           3,600 วางฎีกา

54 60-11-00111-320300-00004      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

          34,620 วางฎีกา

55 60-11-00111-320300-00005      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

              674 วางฎีกา

56 60-11-00111-320300-00006      ร"านทรัพย3ทวี พาณิชย3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

           8,514 วางฎีกา

57 60-11-00111-320300-00007      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
กิจกรรมวันปNยมหาราช

           2,465 วางฎีกา

58 60-11-00111-320300-00008      อํานวยศิลปOแอ"ดเวอร3ไทซิ่งกรุHป งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
กิจกรรมวันปNยมหาราช

           1,980 วางฎีกา

59 60-11-00111-320300-00009      นางทองแท" ธงศรี งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
กิจกรรมวันปNยมหาราช

           3,390 วางฎีกา

60 60-11-00111-320300-00010      บ๊ิกบุHคเครื่องเขียน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
กิจกรรมวันปNยมหาราช

              150 วางฎีกา

61 60-11-00111-320300-00011      อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
กิจกรรมวันปNยมหาราช

                30 วางฎีกา

62 60-11-00111-320300-00012      นายอัมพร โยกไทยเคล่ือน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
กิจกรรมวันปNยมหาราช

              500 วางฎีกา

63 60-11-00111-320300-00013      นายอุทัย สายสมบูรณ3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
กิจกรรมวันปNยมหาราช

           1,000 วางฎีกา

64 60-11-00111-320300-00014      น้ําฝน 20 บาท งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
กิจกรรมวันปNยมหาราช

           1,035 วางฎีกา

65 60-11-00111-320300-00015      ร"านทรัพย3ทวี พาณิชย3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

          68,000 วางฎีกา

66 60-11-00111-320300-00016      ออไฟฟTา งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

           1,020 วางฎีกา

67 60-11-00111-320300-00017      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

           1,260 วางฎีกา

68 60-11-00111-320300-00018      นางรุจี มูลชาติ งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

           1,440 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
69 60-11-00111-320300-00019      นางสาวสุภาพร ม่ิงขวัญ งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�

เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ
ชุมชน

           2,000 วางฎีกา

70 60-11-00111-320300-00020      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ
ชุมชน

           1,750 วางฎีกา

71 60-11-00111-320300-00021      ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ
ชุมชน

              750 วางฎีกา

72 60-11-00111-320300-00022      ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันข้ึนปIใหม�

           1,000 วางฎีกา

73 60-11-00111-320300-00023      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันข้ึนปIใหม�

           2,835 วางฎีกา

74 60-11-00111-320300-00024      นางสาวกฤติยา เคยทํา งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันข้ึนปIใหม�

              480 วางฎีกา

75 60-11-00111-320300-00025      นางราตรี อินอ�อน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันข้ึนปIใหม�

           4,000 วางฎีกา

76 60-11-00111-320300-00026      นางสาวกิ่งแก"ว พลเย่ียม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันข้ึนปIใหม�

           4,300 วางฎีกา

77 60-11-00111-320300-00027      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

           1,610 วางฎีกา

78 60-11-00111-320300-00028      นางพินโย พูดดี งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

           1,300 วางฎีกา

79 60-11-00111-320300-00029      บ๊ิกบุHคเครื่องเขียน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ฝVกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู"บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล

              950 วางฎีกา

80 60-11-00111-320300-00030      ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ฝVกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู"บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล

              750 วางฎีกา

81 60-11-00111-320300-00031      นางวาสนา การบรรจง งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ฝVกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู"บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล

           2,160 วางฎีกา

82 60-11-00111-320300-00032      นายธิษณ3ศรันย3 พร"อมโกมล งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ฝVกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู"บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล

          17,500 วางฎีกา

83 60-11-00111-320300-00033      น้ําฝน 20 บาท งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ฝVกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู"บริหาร/
สมาชิกสภาเทศบาล

           1,900 วางฎีกา

84 60-11-00111-320300-00034      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ
ชุมชน

           2,275 วางฎีกา

85 60-11-00111-320300-00035      นางปณิดา บุญตา งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ
ชุมชน

           3,900 วางฎีกา

86 60-11-00111-320300-00036      นางศิริพร สืบเจริญเพชร งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
อบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/
พนักงานจ"าง

          39,000 วางฎีกา

87 60-11-00111-320300-00037      นางจิรภัทร ธนภัทรทินประภา งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
อบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/
พนักงานจ"าง

           2,500 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
88 60-11-00111-320300-00038      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�

เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
อบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/
พนักงานจ"าง

           3,411 วางฎีกา

89 60-11-00111-320300-00039      ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
อบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/
พนักงานจ"าง

              750 วางฎีกา

90 60-11-00111-320300-00040      นางวาสนา การบรรจง งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
อบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/
พนักงานจ"าง

           1,180 วางฎีกา

91 60-11-00111-320300-00041      นางสาวสุภาพร ม่ิงขวัญ งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ
ชุมชน

           2,200 วางฎีกา

92 60-11-00111-320300-00042      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ
ชุมชน

           1,925 วางฎีกา

93 60-11-00111-320400-00001      อู�เสรีการช�าง งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            3,000 วางฎีกา
94 60-11-00111-320400-00002      ป7าต้ิวการยาง งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               120 วางฎีกา
95 60-11-00111-320400-00003      นายบุญธรรม นามแสง งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            1,000 วางฎีกา
96 60-11-00111-320400-00004      บริษัทโตโยต"ายโสธรจํากัด งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            4,023 วางฎีกา
97 60-11-00111-320400-00005      ร"านบลูเน็ต งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            4,500 วางฎีกา
98 60-11-00111-320400-00006      อู�เสรีการช�าง งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               360 วางฎีกา
99 60-11-00111-320400-00007      นายอุทิศ จิบทอง งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               100 วางฎีกา
100 60-11-00111-320400-00008      กิจเจริญการช�าง งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               160 วางฎีกา
101 60-11-00111-330100-00001      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            7,124 วางฎีกา
102 60-11-00111-330100-00002      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            2,240 วางฎีกา
103 60-11-00111-330100-00003      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            1,020 วางฎีกา
104 60-11-00111-330100-00004      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            1,020 วางฎีกา
105 60-11-00111-330100-00005      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            2,480 วางฎีกา
106 60-11-00111-330100-00006      ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            1,950 วางฎีกา
107 60-11-00111-330100-00007      บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร3 จํากัด งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน               798 วางฎีกา
108 60-11-00111-330100-00008      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            6,710 วางฎีกา
109 60-11-00111-330100-00009      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            2,090 วางฎีกา
110 60-11-00111-330100-00010      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            1,020 วางฎีกา
111 60-11-00111-330100-00011      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            1,040 วางฎีกา
112 60-11-00111-330100-00012      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            2,440 วางฎีกา
113 60-11-00111-330100-00013      บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร3 จํากัด งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน               960 วางฎีกา
114 60-11-00111-330100-00014      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน               252 วางฎีกา
115 60-11-00111-330100-00015      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            5,996 วางฎีกา
116 60-11-00111-330100-00016      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน               940 วางฎีกา
117 60-11-00111-330100-00017      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            2,480 วางฎีกา
118 60-11-00111-330200-00001      ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            1,020 วางฎีกา
119 60-11-00111-330200-00002      ฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            4,275 วางฎีกา
120 60-11-00111-330200-00003      ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            1,080 วางฎีกา
121 60-11-00111-330200-00004      ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุไฟฟTาและวิทยุ               220 วางฎีกา
122 60-11-00111-330200-00005      ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            4,650 วางฎีกา
123 60-11-00111-330200-00006      ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            2,130 วางฎีกา
124 60-11-00111-330300-00001      ออไฟฟTา งานบริหารท่ัวไป วัสดุงานบ"านงานครัว               400 วางฎีกา
125 60-11-00111-330300-00002      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุงานบ"านงานครัว            3,845 วางฎีกา
126 60-11-00111-330300-00003      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุงานบ"านงานครัว               160 วางฎีกา
127 60-11-00111-330300-00004      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุงานบ"านงานครัว               516 วางฎีกา
128 60-11-00111-330300-00005      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุงานบ"านงานครัว            3,980 วางฎีกา
129 60-11-00111-330300-00006      ร"านมิลเจริญเฟอร3นิเจอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุงานบ"านงานครัว            3,200 วางฎีกา
130 60-11-00111-330600-00001      ห"างหุ"นส�วนจํากัด พงศ3ดิลกโยธา งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               740 วางฎีกา

131 60-11-00111-330600-00002      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               498 วางฎีกา
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132 60-11-00111-330600-00003      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง            2,290 วางฎีกา
133 60-11-00111-330600-00004      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               845 วางฎีกา
134 60-11-00111-330600-00005      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               318 วางฎีกา
135 60-11-00111-330600-00006      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               192 วางฎีกา
136 60-11-00111-330600-00007      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               779 วางฎีกา
137 60-11-00111-330600-00008      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               756 วางฎีกา
138 60-11-00111-330600-00009      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง            1,455 วางฎีกา
139 60-11-00111-330600-00010      นางสาวพิบูลย3 แสงอ�อน งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง            1,800 วางฎีกา
140 60-11-00111-330800-00001      อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานบริหารท่ัวไป วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน               250 วางฎีกา
141 60-11-00111-331000-00001      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุการเกษตร               540 วางฎีกา
142 60-11-00111-331400-00001      ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไป วัสดุคอมพิวเตอร3            7,800 วางฎีกา
143 60-11-00111-331400-00002      ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไป วัสดุคอมพิวเตอร3               800 วางฎีกา
144 60-11-00111-331400-00003      ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไป วัสดุคอมพิวเตอร3            4,750 วางฎีกา
145 60-11-00111-331400-00004      ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไป วัสดุคอมพิวเตอร3            1,590 วางฎีกา
146 60-11-00111-331400-00005      ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไป วัสดุคอมพิวเตอร3            3,900 วางฎีกา
147 60-11-00111-331400-00006      ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไป วัสดุคอมพิวเตอร3            2,900 วางฎีกา
148 60-11-00111-340500-00001      นัฏฐกรคอมพิวเตอร3 งานบริหารท่ัวไป ค�าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม            6,900 วางฎีกา
149 60-11-00111-410100-00001      ร"านมิลเจริญเฟอร3นิเจอร3 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ3สํานักงาน - ตู"เหล็กเก็บเอกสาร            5,000 วางฎีกา
150 60-11-00111-410100-00002      ร"านมิลเจริญเฟอร3นิเจอร3 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ3สํานักงาน - เก"าอ้ีบุนวม           10,000 วางฎีกา
151 60-11-00111-410100-00003      ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ3สํานักงาน - พัดลม           16,850 วางฎีกา
152 60-11-00111-410900-00001      ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ3งานบ"านงานครัว - ตู"น้ําด่ืม            9,000 วางฎีกา
153 60-11-00111-411600-00001      ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ3คอมพิวเตอร3 - เครื่องคอมพิวเตอร3

สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1
          22,000 วางฎีกา

ครุภัณฑ3คอมพิวเตอร3 - เครื่องพิมพ3ชนิด
เลเซอร3/ชนิด LED ขาวดํา

           3,300 วางฎีกา

154 60-11-00111-5320100-00041     นางสาวศศิธร อยู�เย็น งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
155 60-11-00111-5320100-00042     นายวรเชษฐ อินอ�อน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
156 60-11-00111-5320100-00043     นางสาววันวิสา ทองเฉลิม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            4,940 วางฎีกา
157 60-11-00111-5320100-00044     สวนอุดมทรัพย3พันธุ3ไม" งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           50,000 วางฎีกา
158 60-11-00111-5320100-00045     ดีพร"อม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            2,700 วางฎีกา
159 60-11-00111-5320100-00046     นางสาวศศิธร อยู�เย็น งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,480 วางฎีกา
160 60-11-00111-5320100-00047     นายวรเชษฐ อินอ�อน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,480 วางฎีกา
161 60-11-00111-5320100-00048     นางสาววันวิสา ทองเฉลิม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            5,720 วางฎีกา
162 60-11-00111-5320100-00049     ดีพร"อม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            2,700 วางฎีกา
163 60-11-00111-5320100-00050     สมศักด์ิกHอปปI] งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            1,012 วางฎีกา
164 60-11-00111-5320100-00051     สมศักด์ิกHอปปI] งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            1,824 ยกเลิก
165 60-11-00111-5320100-00052     สมศักด์ิกHอปปI] งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            1,800 วางฎีกา
166 60-11-00111-5320100-00053     นางสาวศศิธร อยู�เย็น งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
167 60-11-00111-5320100-00054     นายวรเชษฐ อินอ�อน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
168 60-11-00111-5320100-00055     นางสาววันวิสา ทองเฉลิม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            5,460 วางฎีกา
169 60-11-00111-5320100-00056     นายธีรพงศ3 เกื้อทาน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            2,040 วางฎีกา
170 60-11-00111-5320100-00057     นายธีรพงศ3 เกื้อทาน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
171 60-11-00111-5320100-00058     ดีพร"อม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            2,700 วางฎีกา
172 60-11-00111-5320100-00059     ดีพร"อม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            2,700 วางฎีกา
173 60-11-00111-5320100-00060     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            1,040 ยกเลิก
174 60-11-00111-5320100-00061     นางสาวศศิธร อยู�เย็น งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
175 60-11-00111-5320100-00062     นายวรเชษฐ อินอ�อน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
176 60-11-00111-5320100-00063     นายธีรพงศ3 เกื้อทาน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
177 60-11-00111-5320100-00064     นางสาววันวิสา ทองเฉลิม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            5,200 วางฎีกา
178 60-11-00111-5320100-00065     ร"านมีไอเดียเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               750 วางฎีกา
179 60-11-00111-5320100-00066     ดีพร"อม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            2,700 วางฎีกา
180 60-11-00111-5320100-00067     ร"านมีไอเดียเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            1,500 วางฎีกา
181 60-11-00111-5320100-00068     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            5,625 วางฎีกา
182 60-11-00111-5320100-00069     นางชมพูนุช อ�างทอง งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            1,000 วางฎีกา
183 60-11-00111-5320100-00070     นางสาวศศิธร อยู�เย็น งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา
184 60-11-00111-5320100-00071     นายวรเชษฐ อินอ�อน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา
185 60-11-00111-5320100-00072     นายธีรพงศ3 เกื้อทาน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,520 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
186 60-11-00111-5320100-00073     นางสาววันวิสา ทองเฉลิม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,800 วางฎีกา
187 60-11-00111-5320100-00074     สมศักด์ิกHอปปI] งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,640 วางฎีกา
188 60-11-00111-5320100-00075     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,500 วางฎีกา
189 60-11-00111-5320100-00076     ร"านมีไอเดียเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            1,500 วางฎีกา
190 60-11-00111-5320100-00077     สมศักด์ิกHอปปI] งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,600 วางฎีกา
191 60-11-00111-5320200-00011     นางสาวนงนุช พุดช�อ งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ            2,625 วางฎีกา
192 60-11-00111-5320200-00012     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ               420 วางฎีกา
193 60-11-00111-5320200-00013     นางพิสมัย มีชัย งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ            2,990 วางฎีกา
194 60-11-00111-5320200-00014     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ               770 วางฎีกา
195 60-11-00111-5320200-00015     นางสาวดิษฐพรรณ รวมแก"ว งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ            1,960 วางฎีกา
196 60-11-00111-5320200-00016     อHอกลาบเป̂ด ซอย 2 สะเดา งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ            4,450 วางฎีกา
197 60-11-00111-5320200-00017     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ               910 วางฎีกา
198 60-11-00111-5320200-00018     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ               910 วางฎีกา
199 60-11-00111-5320200-00019     นายวิทูรย3 คณาทอง งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ            2,080 วางฎีกา
200 60-11-00111-5320200-00020     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ            1,575 วางฎีกา
201 60-11-00111-5320300-00043     นายจรัญ นิจพันธ3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�

เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ติดต้ังอินเตอร3เน็ตชุมชน

          39,500 วางฎีกา

202 60-11-00111-5320300-00044     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันเทศบาล

           3,200 วางฎีกา

203 60-11-00111-5320300-00045     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันเทศบาล

              750 วางฎีกา

204 60-11-00111-5320300-00046     บ๊ิกบุHคเครื่องเขียน งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันเทศบาล

              400 วางฎีกา

205 60-11-00111-5320300-00047     ออไฟฟTา งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันเทศบาล

           1,650 วางฎีกา

206 60-11-00111-5320300-00048     นางรุจี มูลชาติ งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันเทศบาล

           4,000 วางฎีกา

207 60-11-00111-5320300-00049     นางสาวสุภาพร ม่ิงขวัญ งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ
ชุมชน

           2,700 วางฎีกา

208 60-11-00111-5320300-00050     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ
ชุมชน

           1,800 วางฎีกา

209 60-11-00111-5320300-00051     ร"านมีไอเดียเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ท"องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิรักษ3พื้นท่ีสีเขียว

           1,500 วางฎีกา

210 60-11-00111-5320300-00052     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ท"องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิรักษ3พื้นท่ีสีเขียว

           3,076 วางฎีกา

211 60-11-00111-5320300-00053     สวนอุดมทรัพย3พันธุ3ไม" งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ท"องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิรักษ3พื้นท่ีสีเขียว

           1,600 วางฎีกา

212 60-11-00111-5320300-00054     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ท"องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิรักษ3พื้นท่ีสีเขียว

              235 วางฎีกา

213 60-11-00111-5320300-00055     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ท"องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิรักษ3พื้นท่ีสีเขียว

              426 วางฎีกา

214 60-11-00111-5320300-00056     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันแม�แห�งชาติ

           1,500 วางฎีกา

215 60-11-00111-5320300-00057     สวนอุดมทรัพย3พันธุ3ไม" งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันแม�แห�งชาติ

           1,500 วางฎีกา

216 60-11-00111-5320300-00058     นางรุจี มูลชาติ งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันแม�แห�งชาติ

           4,000 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
217 60-11-00111-5320300-00059     ห"างหุ"นส�วนจํากัด สามมิตร

ยนต3ยโสธร
งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�

เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันแม�แห�งชาติ

           3,600 วางฎีกา

218 60-11-00111-5320300-00060     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

           2,340 วางฎีกา

219 60-11-00111-5320300-00061     สวนอุดมทรัพย3พันธุ3ไม" งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

           4,100 วางฎีกา

220 60-11-00111-5320300-00062     นางศิริพร สืบเจริญเพชร งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

          30,000 วางฎีกา

221 60-11-00111-5320300-00063     ร"านมีไอเดียเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

              750 วางฎีกา

222 60-11-00111-5320300-00064     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

           3,750 วางฎีกา

223 60-11-00111-5320300-00065     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

           1,636 วางฎีกา

224 60-11-00111-5320300-00066     หจก.พรประทานการเกษตร 
2015

งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันแม�แห�งชาติ

           1,500 วางฎีกา

225 60-11-00111-5320300-00067     สวนอุดมทรัพย3พันธุ3ไม" งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันแม�แห�งชาติ

           4,100 ยกเลิก

226 60-11-00111-5320300-00068     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานวันแม�แห�งชาติ

           2,850 วางฎีกา

227 60-11-00111-5320400-00009     ห"างหุ"นส�วนจํากัด สามมิตร
ยนต3ยโสธร

งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม           11,630 วางฎีกา

228 60-11-00111-5320400-00010     ห"างหุ"นส�วนจํากัด สามมิตร
ยนต3ยโสธร

งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม           10,870 วางฎีกา

229 60-11-00111-5320400-00011     นายปNยพจน3 อุราวัลย3 งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               700 วางฎีกา
230 60-11-00111-5320400-00012     ป7าต้ิวเครื่องเย็น งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               150 วางฎีกา
231 60-11-00111-5320400-00013     กิจเจริญการช�าง งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               120 วางฎีกา
232 60-11-00111-5320400-00014     กิจเจริญการช�าง งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               120 วางฎีกา
233 60-11-00111-5320400-00015     โซลูช่ันส3 งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            8,000 วางฎีกา
234 60-11-00111-5320400-00016     บริษัทพรประเสริฐมอเตอร3จํากัด งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               122 วางฎีกา
235 60-11-00111-5320400-00017     ศิริภัณฑ3อีเล็คทริค งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            2,000 วางฎีกา
236 60-11-00111-5320400-00018     ศิริภัณฑ3อีเล็คทริค งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            2,000 วางฎีกา
237 60-11-00111-5320400-00019     ชัยอิเล็กทรอนิกส3เซอร3วิส งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            1,000 ยกเลิก
238 60-11-00111-5320400-00020     ชัยอิเล็กทรอนิกส3เซอร3วิส งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            1,000 วางฎีกา
239 60-11-00111-5320400-00021     นัฏฐกรคอมพิวเตอร3 งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               450 วางฎีกา
240 60-11-00111-5320400-00022     แสงเพ็งอะไหล�ยนต3 2526 งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            1,480 วางฎีกา
241 60-11-00111-5320400-00023     นางรัตนาภรณ3 วงละคร งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               180 วางฎีกา
242 60-11-00111-5320400-00024     อู�เสรีการช�าง งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม           15,430 วางฎีกา
243 60-11-00111-5330100-00018     บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร3 จํากัด งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน               350 วางฎีกา
244 60-11-00111-5330100-00019     บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร3 จํากัด งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            1,100 วางฎีกา
245 60-11-00111-5330100-00020     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน               180 วางฎีกา
246 60-11-00111-5330100-00021     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            2,040 วางฎีกา
247 60-11-00111-5330100-00022     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            1,080 วางฎีกา
248 60-11-00111-5330100-00023     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน               940 วางฎีกา
249 60-11-00111-5330100-00024     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            2,240 วางฎีกา
250 60-11-00111-5330100-00025     ร"านมิลเจริญเฟอร3นิเจอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน           14,400 วางฎีกา
251 60-11-00111-5330100-00026     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            1,020 วางฎีกา
252 60-11-00111-5330100-00027     บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร3 จํากัด งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน               810 วางฎีกา
253 60-11-00111-5330100-00028     ร"านมิลเจริญเฟอร3นิเจอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            2,120 วางฎีกา
254 60-11-00111-5330100-00029     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            2,005 วางฎีกา
255 60-11-00111-5330100-00030     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            1,300 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
256 60-11-00111-5330100-00031     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            5,514 วางฎีกา
257 60-11-00111-5330100-00032     บ๊ิกบุHคเครื่องเขียน งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน               900 วางฎีกา
258 60-11-00111-5330100-00033     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            1,040 วางฎีกา
259 60-11-00111-5330100-00034     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            1,000 วางฎีกา
260 60-11-00111-5330100-00035     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            2,045 วางฎีกา
261 60-11-00111-5330100-00036     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            4,350 วางฎีกา
262 60-11-00111-5330100-00037     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน                 45 วางฎีกา
263 60-11-00111-5330100-00038     นานาเซอร3วิส งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน               340 วางฎีกา
264 60-11-00111-5330200-00007     ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            7,000 วางฎีกา
265 60-11-00111-5330200-00008     ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            1,850 วางฎีกา
266 60-11-00111-5330200-00009     ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            2,800 วางฎีกา
267 60-11-00111-5330200-00010     ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            4,525 วางฎีกา
268 60-11-00111-5330200-00011     ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            2,630 วางฎีกา
269 60-11-00111-5330200-00012     ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุไฟฟTาและวิทยุ               500 วางฎีกา
270 60-11-00111-5330300-00007     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุงานบ"านงานครัว            3,090 วางฎีกา
271 60-11-00111-5330300-00008     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุงานบ"านงานครัว            3,950 วางฎีกา
272 60-11-00111-5330300-00009     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุงานบ"านงานครัว               425 วางฎีกา
273 60-11-00111-5330300-00010     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุงานบ"านงานครัว            4,650 วางฎีกา
274 60-11-00111-5330600-00011     ห"างหุ"นส�วนจํากัด พงศ3ดิลกโยธา งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               790 วางฎีกา

275 60-11-00111-5330600-00012     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               400 วางฎีกา
276 60-11-00111-5330600-00013     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               150 วางฎีกา
277 60-11-00111-5330600-00014     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง            1,640 วางฎีกา
278 60-11-00111-5330600-00015     ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               800 วางฎีกา
279 60-11-00111-5330600-00016     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง                 91 วางฎีกา
280 60-11-00111-5330600-00017     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               708 วางฎีกา
281 60-11-00111-5330600-00018     อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง                 50 วางฎีกา
282 60-11-00111-5330600-00019     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง            3,190 วางฎีกา
283 60-11-00111-5330600-00020     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง            3,132 วางฎีกา
284 60-11-00111-5330600-00021     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง            2,024 วางฎีกา
285 60-11-00111-5330600-00022     ห"างหุ"นส�วนจํากัด พงศ3ดิลกโยธา งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               790 วางฎีกา

286 60-11-00111-5330600-00023     ห"างหุ"นส�วนจํากัด พงศ3ดิลกโยธา งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               338 วางฎีกา

287 60-11-00111-5330600-00024     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               396 วางฎีกา
288 60-11-00111-5330600-00025     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง            4,848 วางฎีกา
289 60-11-00111-5330800-00002     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร

ป7าต้ิวจํากัด
งานบริหารท่ัวไป วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           19,900 วางฎีกา

290 60-11-00111-5330800-00003     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารท่ัวไป วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           19,900 วางฎีกา

291 60-11-00111-5330800-00004     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารท่ัวไป วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           25,000 วางฎีกา

292 60-11-00111-5330800-00005     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารท่ัวไป วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           21,500 วางฎีกา

293 60-11-00111-5330800-00006     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารท่ัวไป วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           23,600 วางฎีกา

294 60-11-00111-5330800-00007     อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานบริหารท่ัวไป วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน            1,170 วางฎีกา
295 60-11-00111-5331000-00002     นางอัมพร วงษ3คําชาว งานบริหารท่ัวไป วัสดุการเกษตร            2,700 วางฎีกา
296 60-11-00111-5331000-00003     สวนอุดมทรัพย3พันธุ3ไม" งานบริหารท่ัวไป วัสดุการเกษตร            1,000 วางฎีกา
297 60-11-00111-5331400-00007     ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไป วัสดุคอมพิวเตอร3            3,900 วางฎีกา
298 60-11-00111-5331400-00008     ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไป วัสดุคอมพิวเตอร3            2,900 วางฎีกา
299 60-11-00111-5331400-00009     ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไป วัสดุคอมพิวเตอร3            7,800 วางฎีกา
300 60-11-00111-5331400-00010     ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไป วัสดุคอมพิวเตอร3            2,900 วางฎีกา
301 60-11-00111-5331400-00011     ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไป วัสดุคอมพิวเตอร3            5,350 วางฎีกา
302 60-11-00111-5411600-00002     นายจรัญ นิจพันธ3 งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ3คอมพิวเตอร3 - อุปกรณ3จัดเก็บ log 

File ระบบเครือข�ายแบบท่ี 1
          49,500 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
303 60-11-00112-320300-00001      อGอยกHอปปIJ งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

           2,000 วางฎีกา

304 60-11-00112-320300-00002      นางรุจี มูลชาติ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

           7,000 ยกเลิก

305 60-11-00112-320300-00003      ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

              750 วางฎีกา

306 60-11-00112-320300-00004      อGอยกHอปปIJ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

              300 ยกเลิก

307 60-11-00112-320300-00005      ร"านวรนุช งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

              350 ยกเลิก

308 60-11-00112-320300-00006      นางรุจี มูลชาติ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

           6,000 วางฎีกา

309 60-11-00112-320300-00007      อGอยกHอปปIJ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

          10,820 วางฎีกา

310 60-11-00112-330100-00001      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน            5,856 วางฎีกา
311 60-11-00112-5320300-00008     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
เทศบาลพบประชาชน

           1,000 วางฎีกา

312 60-11-00112-5320300-00009     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
เทศบาลพบประชาชน

              500 วางฎีกา

313 60-11-00112-5320300-00010     ร"านวรนุช งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
เทศบาลพบประชาชน

           3,030 วางฎีกา

314 60-11-00112-5320300-00011     ร"านวรนุช งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
เทศบาลพบประชาชน

           3,630 วางฎีกา

315 60-11-00112-5320300-00012     นางรุจี มูลชาติ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
เทศบาลพบประชาชน

           4,000 วางฎีกา

316 60-11-00112-5320300-00013     นางรุจี มูลชาติ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
เทศบาลพบประชาชน

           4,000 ยกเลิก

317 60-11-00112-5320300-00014     นางรุจี มูลชาติ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
เทศบาลพบประชาชน

           4,000 ยกเลิก

318 60-11-00112-5320300-00015     นางรุจี มูลชาติ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
เทศบาลพบประชาชน

           4,000 วางฎีกา

319 60-11-00112-5320300-00016     ร"านวรนุช งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
เทศบาลพบประชาชน

           3,500 วางฎีกา

320 60-11-00112-5320300-00017     นางรุจี มูลชาติ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
เทศบาลพบประชาชน

           4,000 วางฎีกา

321 60-11-00112-5330100-00002     บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร3 จํากัด งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน            1,325 วางฎีกา
322 60-11-00112-5330100-00003     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
วัสดุสํานักงาน            5,480 วางฎีกา

323 60-11-00112-5330100-00004     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน            5,394 วางฎีกา
324 60-11-00113-320100-00001      นางสาวเกศนภา พันธ3เลิศ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            4,420 วางฎีกา
325 60-11-00113-320100-00002      นางสาวสุวภัทร ธนภัทรทิน

ประภา
งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            4,760 วางฎีกา

326 60-11-00113-320100-00003      นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            4,760 วางฎีกา
327 60-11-00113-320100-00004      นางสาวเกศนภา พันธ3เลิศ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
328 60-11-00113-320100-00005      นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
329 60-11-00113-320100-00006      นางสาวสุวภัทร ธนภัทรทิน

ประภา
งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 ยกเลิก

330 60-11-00113-320100-00007      นางสาวสุวภัทร ธนภัทรทิน
ประภา

งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา

331 60-11-00113-320100-00008      นางสาวเกศนภา พันธ3เลิศ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
332 60-11-00113-320100-00009      นางสาวสุวภัทร ธนภัทรทิน

ประภา
งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา

333 60-11-00113-320100-00010      นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
334 60-11-00113-320100-00011      นางสาวเกศนภา พันธ3เลิศ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
335 60-11-00113-320100-00012      นางสาวสุวภัทร ธนภัทรทิน

ประภา
งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา

336 60-11-00113-320100-00013      นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
337 60-11-00113-320100-00015      นางสาวเกศนภา พันธ3เลิศ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
338 60-11-00113-320100-00016      นางสาวสุวภัทร ธนภัทรทิน

ประภา
งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 ยกเลิก

339 60-11-00113-320100-00017      นางสาวสุวภัทร ธนภัทรทิน
ประภา

งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา

340 60-11-00113-320100-00018      นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
341 60-11-00113-320100-00019      นางสาวเกศนภา พันธ3เลิศ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
342 60-11-00113-320100-00020      นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
343 60-11-00113-320100-00021      นางสาวสุวภัทร ธนภัทรทิน

ประภา
งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา

344 60-11-00113-320100-00022      นางสาวเกศนภา พันธ3เลิศ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
345 60-11-00113-320100-00023      นางสาวสุวภัทร ธนภัทรทิน

ประภา
งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา

346 60-11-00113-320100-00024      นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
347 60-11-00113-320300-00001      นายอัศนัย อ�อนละมุล งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�

เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการปรัง
ปรุงข"อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน

           4,760 ยกเลิก

348 60-11-00113-320300-00002      นายอัศนัย อ�อนละมุล งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการปรัง
ปรุงข"อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน

           5,100 วางฎีกา

349 60-11-00113-320300-00003      นายอัศนัย อ�อนละมุล งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการปรัง
ปรุงข"อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน

           6,800 วางฎีกา

350 60-11-00113-320300-00004      นายอัศนัย อ�อนละมุล งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการปรัง
ปรุงข"อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน

           6,800 วางฎีกา

351 60-11-00113-320300-00005      นายอัศนัย อ�อนละมุล งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการปรัง
ปรุงข"อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน

           7,140 วางฎีกา

352 60-11-00113-320300-00006      นายอัศนัย อ�อนละมุล งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการปรัง
ปรุงข"อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน

           6,800 วางฎีกา

353 60-11-00113-320300-00007      ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ประชาสัมพันธ3การจัดเก็บรายได"

          10,000 วางฎีกา

354 60-11-00113-320300-00008      นายอัศนัย อ�อนละมุล งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการปรัง
ปรุงข"อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน

           6,800 วางฎีกา

355 60-11-00113-320300-00009      นายอัศนัย อ�อนละมุล งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการปรัง
ปรุงข"อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน

           6,460 วางฎีกา

356 60-11-00113-320400-00001      นายเสงี่ยม คณะมุล งานบริหารงานคลัง ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            1,000 วางฎีกา
357 60-11-00113-320400-00002      นายเสงี่ยม คณะมุล งานบริหารงานคลัง ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            1,000 วางฎีกา
358 60-11-00113-320400-00003      นายเสงี่ยม คณะมุล งานบริหารงานคลัง ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            1,000 วางฎีกา
359 60-11-00113-330100-00001      บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร3 จํากัด งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน            1,140 วางฎีกา
360 60-11-00113-330100-00002      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน            2,854 วางฎีกา
361 60-11-00113-330100-00003      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน            3,375 วางฎีกา
362 60-11-00113-330100-00004      โรงพิมพ3อาสารักษาดินแดน 

กรมการปกครอง
งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน           26,095 ยกเลิก

363 60-11-00113-330100-00005      โรงพิมพ3อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน           26,095 วางฎีกา

364 60-11-00113-330200-00001      ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารงานคลัง วัสดุไฟฟTาและวิทยุ               510 วางฎีกา
365 60-11-00113-331400-00001      ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร3            7,570 วางฎีกา
366 60-11-00113-331400-00002      ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร3            2,550 วางฎีกา
367 60-11-00113-331400-00003      ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร3            3,900 วางฎีกา
368 60-11-00113-331400-00004      ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร3            3,900 วางฎีกา
369 60-11-00113-410100-00001      ศิริภัณฑ3อีเล็คทริค งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ3สํานักงาน - เครื่องปรับอากาศ           42,000 วางฎีกา
370 60-11-00113-5320100-00025     นางสาวเกศนภา พันธ3เลิศ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
371 60-11-00113-5320100-00026     นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
372 60-11-00113-5320100-00027     นางสาวสุวภัทร ธนภัทรทิน

ประภา
งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา

373 60-11-00113-5320100-00028     นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,480 วางฎีกา
374 60-11-00113-5320100-00029     นางสาวสุวภัทร ธนภัทรทิน

ประภา
งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,480 วางฎีกา

375 60-11-00113-5320100-00030     นางสาวเกศนภา พันธ3เลิศ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,480 วางฎีกา
376 60-11-00113-5320100-00031     นางสาวเกศนภา พันธ3เลิศ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
377 60-11-00113-5320100-00032     นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
378 60-11-00113-5320100-00033     นางสาวสุวภัทร ธนภัทรทิน

ประภา
งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา

379 60-11-00113-5320100-00034     นางสาวเกศนภา พันธ3เลิศ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
380 60-11-00113-5320100-00035     นางสาวสุวภัทร ธนภัทรทิน

ประภา
งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา

381 60-11-00113-5320100-00036     นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
382 60-11-00113-5320100-00037     นางสาวเกศนภา พันธ3เลิศ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา
383 60-11-00113-5320100-00038     นางสาวณัฐิดา จารุสิทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา
384 60-11-00113-5320100-00039     นางสาวสุวภัทร วรสิทธิ์ธํารงค3 งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา
385 60-11-00113-5320300-00010     นายอัศนัย อ�อนละมุล งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�

เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการปรัง
ปรุงข"อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน

           6,460 วางฎีกา

386 60-11-00113-5320300-00011     นายอัศนัย อ�อนละมุล งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการปรัง
ปรุงข"อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน

           7,480 วางฎีกา

387 60-11-00113-5320300-00012     นายอัศนัย อ�อนละมุล งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการปรัง
ปรุงข"อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน

           7,140 วางฎีกา

388 60-11-00113-5320300-00013     นายอัศนัย อ�อนละมุล งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการปรัง
ปรุงข"อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน

           6,460 วางฎีกา

389 60-11-00113-5320300-00014     นายอัศนัย อ�อนละมุล งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการปรัง
ปรุงข"อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน

          10,200 วางฎีกา

390 60-11-00113-5320400-00004     กิจเจริญการช�าง งานบริหารงานคลัง ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               100 วางฎีกา
391 60-11-00113-5320400-00005     กิจเจริญการช�าง งานบริหารงานคลัง ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               120 วางฎีกา
392 60-11-00113-5320400-00006     ร"านมิลเจริญเฟอร3นิเจอร3 งานบริหารงานคลัง ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               500 วางฎีกา
393 60-11-00113-5330100-00006     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน            5,332 วางฎีกา
394 60-11-00113-5330100-00007     ร"านวรนุช งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน               780 วางฎีกา
395 60-11-00113-5330100-00008     นานาเซอร3วิส งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน            1,780 วางฎีกา
396 60-11-00113-5330100-00009     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน            8,060 วางฎีกา
397 60-11-00113-5330100-00010     บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร3 จํากัด งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน               400 วางฎีกา
398 60-11-00113-5330200-00002     อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานบริหารงานคลัง วัสดุไฟฟTาและวิทยุ               380 วางฎีกา
399 60-11-00113-5330300-00001     ร"านวรนุช งานบริหารงานคลัง วัสดุงานบ"านงานครัว            2,430 วางฎีกา
400 60-11-00113-5330300-00002     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารงานคลัง วัสดุงานบ"านงานครัว               140 วางฎีกา
401 60-11-00113-5330800-00001     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร

ป7าต้ิวจํากัด
งานบริหารงานคลัง วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน               500 วางฎีกา

402 60-11-00113-5330800-00002     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารงานคลัง วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน               600 วางฎีกา

403 60-11-00113-5330800-00003     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารงานคลัง วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน               300 วางฎีกา

404 60-11-00113-5330800-00004     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารงานคลัง วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน               500 วางฎีกา

405 60-11-00113-5330800-00005     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารงานคลัง วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน               100 วางฎีกา

406 60-11-00113-5330800-00006     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารงานคลัง วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน               500 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
407 60-11-00113-5330800-00007     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร

ป7าต้ิวจํากัด
งานบริหารงานคลัง วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน               400 วางฎีกา

408 60-11-00113-5331400-00005     ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร3            1,400 วางฎีกา
409 60-11-00113-5331400-00006     ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร3            7,800 วางฎีกา
410 60-11-00113-5331400-00007     ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร3               160 วางฎีกา
411 60-11-00113-5331400-00008     ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร3            7,800 วางฎีกา
412 60-11-00113-5411600-00001     ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ3คอมพิวเตอร3 - เครื่องคอมพิวเตอร3           22,000 วางฎีกา
413 60-11-00123-320300-00001      นายจวน ครองหินลาด งานปTองกันภัยฝ7ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย
รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ฝVกซ"อมแผนปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย

           6,000 วางฎีกา

414 60-11-00123-320300-00002      นางอัมพร สุขชัยมาวงศ3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ฝVกซ"อมแผนปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย

           1,900 วางฎีกา

415 60-11-00123-320300-00003      ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ฝVกซ"อมแผนปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย

              750 วางฎีกา

416 60-11-00123-320300-00004      สหกรณ3การเกษตรป7าต้ิว งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ฝVกซ"อมแผนปTองกันและบรรเทาสาธารณภัย

           1,022 วางฎีกา

417 60-11-00123-320300-00005      ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ปTองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช�วงเทศกาลปI
ใหม� 2560

           5,163 วางฎีกา

418 60-11-00123-320300-00006      ร"านวรนุช งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ปTองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช�วงเทศกาลปI
ใหม� 2560

           4,960 วางฎีกา

419 60-11-00123-320300-00007      ร"านฮงอุปกรณ3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ปTองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช�วงเทศกาลปI
ใหม� 2560

           4,680 วางฎีกา

420 60-11-00123-320300-00008      มิตรณรงค3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ปTองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช�วงเทศกาลปI
ใหม� 2560

              850 วางฎีกา

421 60-11-00123-320300-00009      นางศิริพร สืบเจริญเพชร งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ฝVกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร. 
เทศบาลตําบลป7าต้ิว

          26,000 วางฎีกา

422 60-11-00123-320300-00010      ร"านวรนุช งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ อป
พร. รักษาความสงบเรียบร"อยในงานประเพณี
บุญเดือนสาม

           1,525 วางฎีกา

423 60-11-00123-320300-00011      ร"านฮงอุปกรณ3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ อป
พร. รักษาความสงบเรียบร"อยในงานประเพณี
บุญเดือนสาม

           1,200 วางฎีกา

424 60-11-00123-320300-00012      นางปณิดา บุญตา งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ อป
พร. รักษาความสงบเรียบร"อยในงานประเพณี
บุญเดือนสาม

           4,270 วางฎีกา

425 60-11-00123-320300-00013      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ฝVกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร. 
เทศบาลตําบลป7าต้ิว

           4,845 วางฎีกา

426 60-11-00123-320300-00014      ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ฝVกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร. 
เทศบาลตําบลป7าต้ิว

              750 วางฎีกา

427 60-11-00123-320300-00015      นายเกรียงไกร ขันตี งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ฝVกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร. 
เทศบาลตําบลป7าต้ิว

           1,500 วางฎีกา

428 60-11-00123-320400-00001      โรเบิตร3ไดนาโม งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            1,200 วางฎีกา

429 60-11-00123-320400-00002      นายอดิศักด์ิ นพราช งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               900 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
430 60-11-00123-320400-00003      นายนายปฏิภาณ ทอนโพธิ์แก"ว งานปTองกันภัยฝ7ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            4,250 ยกเลิก

431 60-11-00123-320400-00004      อู�เสรีการช�าง งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            3,500 วางฎีกา

432 60-11-00123-320400-00005      นายปฏิภาณ ทอนโพธิ์แก"ว งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            4,250 วางฎีกา

433 60-11-00123-320400-00006      อู�เสรีการช�าง งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม           16,000 วางฎีกา

434 60-11-00123-320400-00007      นายจรัญ นิจพันธ3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            3,000 วางฎีกา

435 60-11-00123-330300-00001      มิลเจริญเฟอร3นิเจอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุงานบ"านงานครัว            2,000 วางฎีกา

436 60-11-00123-330300-00002      ร"านมิลเจริญเฟอร3นิเจอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุงานบ"านงานครัว            2,340 วางฎีกา

437 60-11-00123-330300-00003      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุงานบ"านงานครัว               620 วางฎีกา

438 60-11-00123-330700-00001      วัฒนาการยาง งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุยานพาหนะและขนส�ง           13,100 วางฎีกา

439 60-11-00123-330700-00002      วัฒนาการยาง งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุยานพาหนะและขนส�ง            1,100 วางฎีกา

440 60-11-00123-331200-00001      บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร3 จํากัด งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุเครื่องแต�งกาย            2,920 วางฎีกา

441 60-11-00123-410100-00001      ศิริภัณฑ3อีเล็คทริค งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ครุภัณฑ3สํานักงาน - เครื่องปรับอากาศ           26,000 วางฎีกา

442 60-11-00123-410600-00001      ร"านบลูเน็ต งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ครุภัณฑ3ไฟฟTาและวิทยุ - โครงการติดต้ังกล"อง
วงจรปNดในชุมชน

          96,000 วางฎีกา

443 60-11-00123-411700-00001      จ.เจริญเทรดด้ิง งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ครุภัณฑ3อื่น - ไฟหยุดตรวจแบบแบตเตอรี่/ไฟฟTา           16,500 วางฎีกา

444 60-11-00123-5320300-00016     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
กิจกรรมวัน อปพร.

           1,000 วางฎีกา

445 60-11-00123-5320300-00017     นางสาวดิษฐพรรณ รวมแก"ว งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
กิจกรรมวัน อปพร.

           5,250 วางฎีกา

446 60-11-00123-5320300-00018     ร"านวรนุช งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
กิจกรรมวัน อปพร.

           4,900 วางฎีกา

447 60-11-00123-5320300-00019     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
กิจกรรมวัน อปพร.

           3,850 วางฎีกา

448 60-11-00123-5320300-00020     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ปTองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช�วงเทศกาล
สงกรานต3 2560

              406 วางฎีกา

449 60-11-00123-5320300-00021     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ปTองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช�วงเทศกาล
สงกรานต3 2560

           1,506 ยกเลิก

450 60-11-00123-5320300-00022     ร"านวรนุช งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ปTองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช�วงเทศกาล
สงกรานต3 2560

           5,745 ยกเลิก

451 60-11-00123-5320300-00023     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ปTองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช�วงเทศกาล
สงกรานต3 2560

           5,838 วางฎีกา

452 60-11-00123-5320300-00024     ศรีฐานปริ๊นต้ิง งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ปTองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช�วงเทศกาล
สงกรานต3 2560

           1,030 วางฎีกา

453 60-11-00123-5320300-00025     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ปTองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช�วงเทศกาล
สงกรานต3 2560

           1,506 วางฎีกา

454 60-11-00123-5320300-00026     ร"านวรนุช งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ปTองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช�วงเทศกาล
สงกรานต3 2560

           5,745 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
455 60-11-00123-5320300-00027     ร"านมีไอเดียเซ็นเตอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย
รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
กิจกรรมเดินรณรงค3วันต�อต"านยาเสพติดโลก 
(26 มิถุนายน)

           1,410 วางฎีกา

456 60-11-00123-5320300-00028     ร"านวรนุช งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
กิจกรรมเดินรณรงค3วันต�อต"านยาเสพติดโลก 
(26 มิถุนายน)

           5,000 ยกเลิก

457 60-11-00123-5320300-00029     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
กิจกรรมเดินรณรงค3วันต�อต"านยาเสพติดโลก 
(26 มิถุนายน)

           1,600 วางฎีกา

458 60-11-00123-5320300-00030     ร"านวรนุช งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
กิจกรรมเดินรณรงค3วันต�อต"านยาเสพติดโลก 
(26 มิถุนายน)

           3,000 วางฎีกา

459 60-11-00123-5320300-00031     สวนประกายมาศ งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
กิจกรรมเดินรณรงค3วันต�อต"านยาเสพติดโลก 
(26 มิถุนายน)

              900 วางฎีกา

460 60-11-00123-5320300-00032     บ๊ิกบุHคเครื่องเขียน งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
กิจกรรมเดินรณรงค3วันต�อต"านยาเสพติดโลก 
(26 มิถุนายน)

              200 วางฎีกา

461 60-11-00123-5320400-00008     บุปผาส่ือสาร งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            1,450 วางฎีกา

462 60-11-00123-5320400-00009     อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               530 วางฎีกา

463 60-11-00123-5320400-00010     อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               100 วางฎีกา

464 60-11-00123-5320400-00011     อู�เสรีการช�าง งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            4,950 วางฎีกา

465 60-11-00123-5330300-00004     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุงานบ"านงานครัว               488 วางฎีกา

466 60-11-00123-5330300-00005     ร"านฮงอุปกรณ3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุงานบ"านงานครัว               850 วางฎีกา

467 60-11-00123-5330300-00006     ร"านมิลเจริญเฟอร3นิเจอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุงานบ"านงานครัว            3,000 วางฎีกา

468 60-11-00123-5330700-00003     อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุยานพาหนะและขนส�ง            8,400 วางฎีกา

469 60-11-00123-5330700-00004     แสงเพ็งอะไหล�ยนต3 2526 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุยานพาหนะและขนส�ง            3,050 วางฎีกา

470 60-11-00123-5330700-00005     แสงเพ็งอะไหล�ยนต3 2526 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุยานพาหนะและขนส�ง               150 วางฎีกา

471 60-11-00123-5330800-00001     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           25,800 วางฎีกา

472 60-11-00123-5330800-00002     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           23,200 วางฎีกา

473 60-11-00123-5330800-00003     แสงเพ็งอะไหล�ยนต3 2526 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน               950 วางฎีกา

474 60-11-00123-5410400-00001     ร"านมีชัยอะไหล� งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ครุภัณฑ3การเกษตร - เล่ือยโซ�ยนต3           25,000 ยกเลิก

475 60-11-00123-5410400-00002     อาร3ซีพี มาร3เก็ตต้ิง จํากัด งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ครุภัณฑ3การเกษตร - เล่ือยโซ�ยนต3           25,000 วางฎีกา

476 60-11-00211-320100-00001      นายคม หอมหวล งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,110 วางฎีกา

477 60-11-00211-320100-00002      นางสาวดลฤทัย กันภัย งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            4,760 วางฎีกา

478 60-11-00211-320100-00003      นางอรพินท3 อินอ�อน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            4,760 วางฎีกา

479 60-11-00211-320100-00004      นางสาวดลฤทัย กันภัย งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
480 60-11-00211-320100-00005      นางอรพินท3 อินอ�อน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา

481 60-11-00211-320100-00006      นายคม หอมหวล งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,275 วางฎีกา

482 60-11-00211-320100-00007      ม่ิงเมือง นิวส3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

483 60-11-00211-320100-00008      นางสาวดลฤทัย กันภัย งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา

484 60-11-00211-320100-00009      นางอรพินท3 อินอ�อน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา

485 60-11-00211-320100-00010      นายคม หอมหวล งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,050 วางฎีกา

486 60-11-00211-320100-00011      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,720 วางฎีกา

487 60-11-00211-320100-00012      หนังสือพิมพ3เสียงมวลชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

488 60-11-00211-320100-00013      หนังสือพิมพ3เสียงมวลชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

489 60-11-00211-320100-00014      ม่ิงเมือง นิวส3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

490 60-11-00211-320100-00015      นางอรพินท3 อินอ�อน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา

491 60-11-00211-320100-00016      นางสาวดลฤทัย กันภัย งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา

492 60-11-00211-320100-00017      นายคม หอมหวล งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,390 วางฎีกา

493 60-11-00211-320100-00018      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,600 วางฎีกา

494 60-11-00211-320100-00019      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 ยกเลิก

495 60-11-00211-320100-00020      ม่ิงเมือง นิวส3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

496 60-11-00211-320100-00024      นางสาวดลฤทัย กันภัย งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา

497 60-11-00211-320100-00025      นางอรพินท3 อินอ�อน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา

498 60-11-00211-320100-00027      นายคม หอมหวล งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,275 วางฎีกา

499 60-11-00211-320100-00028      ม่ิงเมือง นิวส3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

500 60-11-00211-320100-00029      หนังสือพิมพ3เสียงมวลชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

501 60-11-00211-320100-00030      นายประเสริฐ งามชมภู งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               500 วางฎีกา

502 60-11-00211-320100-00031      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,720 วางฎีกา

503 60-11-00211-320100-00032      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,720 วางฎีกา

504 60-11-00211-320100-00033      นางสาวดลฤทัย กันภัย งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา

505 60-11-00211-320100-00034      นางอรพินท3 อินอ�อน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา

506 60-11-00211-320100-00035      นายคม หอมหวล งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            8,600 วางฎีกา

507 60-11-00211-320100-00036      ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            1,100 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
508 60-11-00211-320100-00037      นางสาวดลฤทัย กันภัย งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา

509 60-11-00211-320100-00038      นางอรพินท3 อินอ�อน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา

510 60-11-00211-320100-00039      นายคม หอมหวล งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,160 วางฎีกา

511 60-11-00211-320100-00040      ม่ิงเมือง นิวส3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

512 60-11-00211-320100-00041      ม่ิงเมือง นิวส3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

513 60-11-00211-320300-00001      นางบุษบง บุญมาก งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดหาบุคลากรทางการศึกษา

           6,000 วางฎีกา

514 60-11-00211-320300-00002      นายนคร ประสงค3ทรัพย3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
บริหารงานห"องสมุดไอทีและศูนย3การเรีนยรู"
ชุมชน

           6,110 วางฎีกา

515 60-11-00211-320300-00003      นางบุษบง บุญมาก งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดหาบุคลากรทางการศึกษา

           8,400 วางฎีกา

516 60-11-00211-320300-00004      นายนคร ประสงค3ทรัพย3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
บริหารงานห"องสมุดไอทีและศูนย3การเรีนยรู"
ชุมชน

           9,275 วางฎีกา

517 60-11-00211-320300-00005      นายนคร ประสงค3ทรัพย3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
บริหารงานห"องสมุดไอทีและศูนย3การเรีนยรู"
ชุมชน

           9,050 วางฎีกา

518 60-11-00211-320300-00006      นางบุษบง บุญมาก งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดหาบุคลากรทางการศึกษา

          12,000 วางฎีกา

519 60-11-00211-320300-00007      นางบุษบง บุญมาก งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดหาบุคลากรทางการศึกษา

          12,600 วางฎีกา

520 60-11-00211-320300-00008      นายนคร ประสงค3ทรัพย3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
บริหารงานห"องสมุดไอทีและศูนย3การเรีนยรู"
ชุมชน

           9,390 วางฎีกา

521 60-11-00211-320300-00009      นางบุษบง บุญมาก งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดหาบุคลากรทางการศึกษา

          12,000 วางฎีกา

522 60-11-00211-320300-00011      นายนคร ประสงค3ทรัพย3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
บริหารงานห"องสมุดไอทีและศูนย3การเรีนยรู"
ชุมชน

           9,275 วางฎีกา

523 60-11-00211-320300-00012      นางบุษบง บุญมาก งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดหาบุคลากรทางการศึกษา

          12,000 วางฎีกา

524 60-11-00211-320300-00013      นายนคร ประสงค3ทรัพย3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
บริหารงานห"องสมุดไอทีและศูนย3การเรีนยรู"
ชุมชน

           8,600 วางฎีกา

525 60-11-00211-320300-00014      นางบุษบง บุญมาก งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดหาบุคลากรทางการศึกษา

          11,400 วางฎีกา

526 60-11-00211-320300-00015      นายนคร ประสงค3ทรัพย3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
บริหารงานห"องสมุดไอทีและศูนย3การเรีนยรู"
ชุมชน

           9,160 วางฎีกา

527 60-11-00211-320400-00001      ไอที คอมเทค สมาร3ทเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            7,100 วางฎีกา

528 60-11-00211-330100-00001      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน               990 วางฎีกา

529 60-11-00211-330100-00002      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน            1,020 วางฎีกา

530 60-11-00211-330100-00003      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน            4,845 วางฎีกา

531 60-11-00211-330100-00004      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน            1,090 วางฎีกา

532 60-11-00211-330100-00005      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน               450 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
533 60-11-00211-330100-00006      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
วัสดุสํานักงาน            1,000 วางฎีกา

534 60-11-00211-330100-00007      ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน               700 วางฎีกา

535 60-11-00211-330100-00008      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน            4,820 วางฎีกา

536 60-11-00211-330200-00001      ฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            9,400 วางฎีกา

537 60-11-00211-330200-00002      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            1,423 วางฎีกา

538 60-11-00211-331400-00001      ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร3            4,250 วางฎีกา

539 60-11-00211-331400-00002      ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร3            2,550 วางฎีกา

540 60-11-00211-5320100-00042     นางสาวดลฤทัย กันภัย งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา

541 60-11-00211-5320100-00043     นางอรพินท3 อินอ�อน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา

542 60-11-00211-5320100-00044     นายคม หอมหวล งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            8,935 วางฎีกา

543 60-11-00211-5320100-00045     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,360 ยกเลิก

544 60-11-00211-5320100-00046     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,360 วางฎีกา

545 60-11-00211-5320100-00047     ม่ิงเมือง นิวส3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

546 60-11-00211-5320100-00048     หนังสือพิมพ3เสียงมวลชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

547 60-11-00211-5320100-00049     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,600 วางฎีกา

548 60-11-00211-5320100-00050     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,720 ยกเลิก

549 60-11-00211-5320100-00051     นางอรพินท3 อินอ�อน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,480 วางฎีกา

550 60-11-00211-5320100-00052     นางสาวดลฤทัย กันภัย งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,480 วางฎีกา

551 60-11-00211-5320100-00053     นายคม หอมหวล งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,505 วางฎีกา

552 60-11-00211-5320100-00054     ม่ิงเมือง นิวส3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

553 60-11-00211-5320100-00055     นางสาวดลฤทัย กันภัย งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา

554 60-11-00211-5320100-00056     นางอรพินท3 อินอ�อน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา

555 60-11-00211-5320100-00057     นายคม หอมหวล งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,390 วางฎีกา

556 60-11-00211-5320100-00058     ม่ิงเมือง นิวส3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

557 60-11-00211-5320100-00059     ม่ิงเมือง นิวส3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

558 60-11-00211-5320100-00060     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,600 วางฎีกา

559 60-11-00211-5320100-00061     นางอรพินท3 อินอ�อน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา

560 60-11-00211-5320100-00062     นางสาวดลฤทัย กันภัย งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
561 60-11-00211-5320100-00063     นายคม หอมหวล งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,160 วางฎีกา

562 60-11-00211-5320100-00064     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,720 วางฎีกา

563 60-11-00211-5320100-00065     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,720 วางฎีกา

564 60-11-00211-5320100-00066     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,720 วางฎีกา

565 60-11-00211-5320100-00067     นายคม หอมหวล งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           12,675 วางฎีกา

566 60-11-00211-5320100-00068     นางอรพินท3 อินอ�อน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา

567 60-11-00211-5320100-00069     นางสาวดลฤทัย กันภัย งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา

568 60-11-00211-5320100-00070     ม่ิงเมือง นิวส3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

569 60-11-00211-5320100-00071     นายบัญชา ทองน"อย งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

570 60-11-00211-5320300-00016     นายนคร ประสงค3ทรัพย3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
บริหารงานห"องสมุดไอทีและศูนย3การเรีนยรู"
ชุมชน

           8,935 วางฎีกา

571 60-11-00211-5320300-00017     นางบุษบง บุญมาก งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดหาบุคลากรทางการศึกษา

           7,800 วางฎีกา

572 60-11-00211-5320300-00018     นางบุษบง บุญมาก งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดหาบุคลากรทางการศึกษา

          13,200 วางฎีกา

573 60-11-00211-5320300-00019     นายนคร ประสงค3ทรัพย3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
บริหารงานห"องสมุดไอทีและศูนย3การเรีนยรู"
ชุมชน

           9,505 วางฎีกา

574 60-11-00211-5320300-00020     บริษัท เอไอที เซอร3วิส จํากัด งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
บริหารงานห"องสมุดไอทีและศูนย3การเรีนยรู"
ชุมชน

          16,417 วางฎีกา

575 60-11-00211-5320300-00021     นางบุษบง บุญมาก งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดหาบุคลากรทางการศึกษา

          12,600 วางฎีกา

576 60-11-00211-5320300-00022     นายนคร ประสงค3ทรัพย3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
บริหารงานห"องสมุดไอทีและศูนย3การเรีนยรู"
ชุมชน

           9,390 วางฎีกา

577 60-11-00211-5320300-00023     นางบุษบง บุญมาก งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดหาบุคลากรทางการศึกษา

          11,400 วางฎีกา

578 60-11-00211-5320300-00024     นายนคร ประสงค3ทรัพย3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
บริหารงานห"องสมุดไอทีและศูนย3การเรีนยรู"
ชุมชน

           9,160 วางฎีกา

579 60-11-00211-5320300-00025     นางบุษบง บุญมาก งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดหาบุคลากรทางการศึกษา

          18,000 วางฎีกา

580 60-11-00211-5320300-00026     นายนคร ประสงค3ทรัพย3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
บริหารงานห"องสมุดไอทีและศูนย3การเรีนยรู"
ชุมชน

          12,675 วางฎีกา

581 60-11-00211-5320400-00002     ป7าต้ิวเครื่องเย็น งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            6,000 วางฎีกา

582 60-11-00211-5320400-00003     ป7าต้ิวเครื่องเย็น งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            7,000 ยกเลิก

583 60-11-00211-5320400-00004     บริษัท เอไอที เซอร3วิส จํากัด งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            3,000 ยกเลิก

584 60-11-00211-5320400-00005     ป7าต้ิวเครื่องเย็น งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            7,000 วางฎีกา

585 60-11-00211-5320400-00006     นายขยัน อาษาศรี งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            3,210 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
586 60-11-00211-5320400-00007     นายขยัน อาษาศรี งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            1,200 วางฎีกา

587 60-11-00211-5330100-00009     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน               550 วางฎีกา

588 60-11-00211-5330100-00010     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน               450 วางฎีกา

589 60-11-00211-5330100-00011     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน            1,400 วางฎีกา

590 60-11-00211-5330100-00012     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน            1,220 วางฎีกา

591 60-11-00211-5330100-00013     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน            4,545 วางฎีกา

592 60-11-00211-5330100-00014     บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร3 จํากัด งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน            1,360 วางฎีกา

593 60-11-00211-5330100-00015     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน            1,100 วางฎีกา

594 60-11-00211-5330200-00003     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            1,218 วางฎีกา

595 60-11-00211-5331100-00001     ศรีฐานปริ๊นต้ิง งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร�            3,400 วางฎีกา

596 60-11-00211-5331400-00003     ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร3            3,900 วางฎีกา

597 60-11-00211-5331400-00004     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร3            2,300 วางฎีกา

598 60-11-00211-5410100-00001     ศิริภัณฑ3อีเล็คทริค งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ครุภัณฑ3สํานักงาน - เครื่องปรับอากาศ           28,000 ยกเลิก

599 60-11-00211-5410100-00002     ศิริภัณฑ3อีเล็คทริค งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ครุภัณฑ3สํานักงาน - เครื่องปรับอากาศ           26,000 ยกเลิก

600 60-11-00211-5410100-00003     ศิริภัณฑ3อีเล็คทริค งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ครุภัณฑ3สํานักงาน - เครื่องปรับอากาศ           26,000 วางฎีกา

601 60-11-00212-330300-00001      กลุ�มน้ํายาล"างจานบ"านร�มโพธิ์ งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุงานบ"านงานครัว            2,450 วางฎีกา

602 60-11-00212-330300-00002      กลุ�มน้ํายาล"างจานบ"านร�มโพธิ์ งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุงานบ"านงานครัว            2,450 วางฎีกา

603 60-11-00212-330400-00001      บริษัท คันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค�าอาหารเสริม (นม)           46,967 วางฎีกา

604 60-11-00212-330400-00002      บริษัท คันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค�าอาหารเสริม (นม)           42,697 วางฎีกา

605 60-11-00212-330400-00003      บริษัท คันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค�าอาหารเสริม (นม)           44,832 วางฎีกา

606 60-11-00212-330400-00004      บริษัท คันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค�าอาหารเสริม (นม)           57,641 วางฎีกา

607 60-11-00212-330400-00005      บริษัท คันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค�าอาหารเสริม (นม)           40,562 วางฎีกา

608 60-11-00212-330400-00006      บริษัท คันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค�าอาหารเสริม (นม)           49,102 วางฎีกา

609 60-11-00212-330400-00007      บริษัท คันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค�าอาหารเสริม (นม)           64,046 วางฎีกา

610 60-11-00212-330600-00001      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุก�อสร"าง            9,339 วางฎีกา

611 60-11-00212-330600-00002      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุก�อสร"าง            2,793 วางฎีกา

612 60-11-00212-330600-00003      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุก�อสร"าง            1,604 วางฎีกา

613 60-11-00212-330600-00004      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุก�อสร"าง            1,020 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
614 60-11-00212-330600-00005      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานระดับก�อนวัยเรียน

และประถมศึกษา
วัสดุก�อสร"าง               216 วางฎีกา

615 60-11-00212-330600-00006      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุก�อสร"าง               594 ยกเลิก

616 60-11-00212-331000-00001      สวนอุดมทรัพย3พันธุ3ไม" งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุการเกษตร            7,450 วางฎีกา

617 60-11-00212-5320300-00001     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ปgจฉิมนิเทศน3

              250 วางฎีกา

618 60-11-00212-5320300-00002     นางชัญญานุช ประสงค3ทรัพย3 งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ปgจฉิมนิเทศน3

           2,500 วางฎีกา

619 60-11-00212-5320300-00003     ร"านวรนุช งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ปgจฉิมนิเทศน3

           1,500 วางฎีกา

620 60-11-00212-5320300-00004     ร"านวรนุช งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ประชุมผู"ปกครอง

           1,980 วางฎีกา

621 60-11-00212-5320300-00005     ร"านวรนุช งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการพา
บุตรหลานเข"าวัด

           2,000 วางฎีกา

622 60-11-00212-5320300-00006     นางชัญญานุช ประสงค3ทรัพย3 งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการพา
บุตรหลานเข"าวัด

           3,000 วางฎีกา

623 60-11-00212-5330300-00003     กลุ�มน้ํายาล"างจานบ"านร�มโพธิ์ งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุงานบ"านงานครัว            2,450 วางฎีกา

624 60-11-00212-5330300-00004     นางทองใส อินอ�อน งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุงานบ"านงานครัว            2,450 วางฎีกา

625 60-11-00212-5330400-00008     บริษัท คันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค�าอาหารเสริม (นม)           47,389 ยกเลิก

626 60-11-00212-5330400-00009     บริษัท คันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค�าอาหารเสริม (นม)           47,389 วางฎีกา

627 60-11-00212-5330400-00010     บริษัท คันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค�าอาหารเสริม (นม)           52,128 วางฎีกา

628 60-11-00212-5330600-00007     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุก�อสร"าง               174 วางฎีกา

629 60-11-00212-5330600-00008     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุก�อสร"าง               228 วางฎีกา

630 60-11-00212-5330600-00009     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุก�อสร"าง            1,410 วางฎีกา

631 60-11-00212-5330600-00010     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุก�อสร"าง               768 วางฎีกา

632 60-11-00212-5330600-00011     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุก�อสร"าง            1,356 วางฎีกา

633 60-11-00221-410100-00001      ศิริภัณฑ3อีเล็คทริค งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ครุภัณฑ3สํานักงาน - เครื่องปรับอากาศ           28,000 วางฎีกา

634 60-11-00221-410100-00002      ร"านมิลเจริญเฟอร3นิเจอร3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ครุภัณฑ3สํานักงาน - โตHะคอมพิวเตอร3            1,800 วางฎีกา

635 60-11-00221-5410700-00001     ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ครุภัณฑ3โฆษณาและเผยแพร� - กล"องถ�าย
ภาพนิ่งระบบดิจิตอล

           9,000 วางฎีกา

636 60-11-00221-5411600-00001     ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ครุภัณฑ3คอมพิวเตอร3 - เครื่องคอมพิวเตอร3           16,000 วางฎีกา

ครุภัณฑ3คอมพิวเตอร3 - เครื่องพิมพ3           17,000 วางฎีกา
637 60-11-00223-330100-00001      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน
วัสดุสํานักงาน            7,572 วางฎีกา

638 60-11-00223-5320300-00001     ศิริภัทร3 กรุHป งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ"า

          26,050 วางฎีกา

639 60-11-00223-5320300-00002     นางสาวนงนุช พุดช�อ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ"า

           2,400 วางฎีกา

640 60-11-00223-5320300-00003     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ"า

           1,500 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
641 60-11-00223-5320300-00004     นางรุจี มูลชาติ งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน
รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

          10,270 วางฎีกา

642 60-11-00223-5320300-00005     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

           1,000 วางฎีกา

643 60-11-00223-5320300-00006     นางศิริพร สืบเจริญเพชร งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

          12,000 วางฎีกา

644 60-11-00223-5320300-00007     นางรุจี มูลชาติ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ควบคุมโรควัณโรค/โรคเอดส3

           9,000 วางฎีกา

645 60-11-00223-5320300-00008     ร"านมีไอเดียเซ็นเตอร3 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ควบคุมโรควัณโรค/โรคเอดส3

              760 วางฎีกา

646 60-11-00223-5320300-00009     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ควบคุมโรควัณโรค/โรคเอดส3

              240 วางฎีกา

647 60-11-00223-5320300-00010     นางรุจี มูลชาติ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ส�งเสริมอนามัยแม�และเด็ก

           9,000 วางฎีกา

648 60-11-00223-5320300-00011     ร"านมีไอเดียเซ็นเตอร3 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ส�งเสริมอนามัยแม�และเด็ก

           1,000 วางฎีกา

649 60-11-00223-5330100-00002     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

วัสดุสํานักงาน               295 วางฎีกา

650 60-11-00223-5330100-00003     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

วัสดุสํานักงาน            5,537 วางฎีกา

651 60-11-00223-5330100-00004     นานาเซอร3วิส งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

วัสดุสํานักงาน               320 วางฎีกา

652 60-11-00223-5330900-00001     อินถาการค"า งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

วัสดุวิทยาศาสตร3หรือการแพทย3            4,050 วางฎีกา

653 60-11-00223-5331400-00001     ร"านสมาร3ท ไอที งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

วัสดุคอมพิวเตอร3            1,580 วางฎีกา

654 60-11-00242-330200-00001      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานไฟฟTาถนน วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            3,069 วางฎีกา
655 60-11-00242-330200-00002      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานไฟฟTาถนน วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            1,652 วางฎีกา
656 60-11-00242-330200-00003      ร"านฮงอุปกรณ3 งานไฟฟTาถนน วัสดุไฟฟTาและวิทยุ           33,375 วางฎีกา
657 60-11-00242-330200-00004      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานไฟฟTาถนน วัสดุไฟฟTาและวิทยุ               822 วางฎีกา
658 60-11-00242-5330200-00005     ร"านฮงอุปกรณ3 งานไฟฟTาถนน วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            2,180 วางฎีกา
659 60-11-00242-5330200-00006     ร"านฮงอุปกรณ3 งานไฟฟTาถนน วัสดุไฟฟTาและวิทยุ           18,790 วางฎีกา
660 60-11-00243-320100-00001      นายชัยยัน สีชมภู งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            4,760 วางฎีกา
661 60-11-00243-320100-00002      นายคําดี โมฬา งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            4,760 วางฎีกา
662 60-11-00243-320100-00003      นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            4,760 วางฎีกา
663 60-11-00243-320100-00004      นายสังเวียน บุญทศ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            4,760 วางฎีกา
664 60-11-00243-320100-00005      นายชัยยัน สีชมภู งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
665 60-11-00243-320100-00006      นายคําดี โมฬา งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
666 60-11-00243-320100-00007      นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
667 60-11-00243-320100-00008      นายสังเวียน บุญทศ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
668 60-11-00243-320100-00009      นายสังเวียน บุญทศ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
669 60-11-00243-320100-00010      นายชัยยัน สีชมภู งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
670 60-11-00243-320100-00011      นายคําดี โมฬา งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
671 60-11-00243-320100-00012      นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
672 60-11-00243-320100-00013      นายชัยยัน สีชมภู งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
673 60-11-00243-320100-00014      นายคําดี โมฬา งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
674 60-11-00243-320100-00015      นายสังเวียน บุญทศ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
675 60-11-00243-320100-00016      นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
676 60-11-00243-320100-00017      นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
677 60-11-00243-320100-00018      นายชัยยัน สีชมภู งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 ยกเลิก
678 60-11-00243-320100-00019      นายคําดี โมฬา งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 ยกเลิก
679 60-11-00243-320100-00020      นายชัยยัน สีชมภู งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
680 60-11-00243-320100-00021      นายคําดี โมฬา งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 ยกเลิก
681 60-11-00243-320100-00022      นายคําดี โมฬา งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
682 60-11-00243-320100-00023      นายสังเวียน บุญทศ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
683 60-11-00243-320100-00024      นายชัยยัน สีชมภู งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
684 60-11-00243-320100-00025      นายคําดี โมฬา งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
685 60-11-00243-320100-00026      นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
686 60-11-00243-320100-00027      นายสังเวียน บุญทศ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
687 60-11-00243-320100-00028      นายอุดสา พุดช�อ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            4,420 วางฎีกา
688 60-11-00243-320100-00029      นายอุดสา พุดช�อ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
689 60-11-00243-320100-00030      นายชัยยัน สีชมภู งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
690 60-11-00243-320100-00031      นายคําดี โมฬา งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
691 60-11-00243-320100-00032      นายสังเวียน บุญทศ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
692 60-11-00243-320100-00033      นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
693 60-11-00243-320100-00034      นายอุดสา พุดช�อ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
694 60-11-00243-5320100-00035     นายคําดี โมฬา งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 ยกเลิก
695 60-11-00243-5320100-00036     นายชัยยัน สีชมภู งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
696 60-11-00243-5320100-00037     นายคําดี โมฬา งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
697 60-11-00243-5320100-00038     นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
698 60-11-00243-5320100-00039     นายสังเวียน บุญทศ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 ยกเลิก
699 60-11-00243-5320100-00040     นายสังเวียน บุญทศ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
700 60-11-00243-5320100-00041     นายอุดสา พุดช�อ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา
701 60-11-00243-5320100-00042     นายคําดี โมฬา งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,480 วางฎีกา
702 60-11-00243-5320100-00043     นายสังเวียน บุญทศ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,480 วางฎีกา
703 60-11-00243-5320100-00044     นายชัยยัน สีชมภู งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,480 วางฎีกา
704 60-11-00243-5320100-00045     นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,480 วางฎีกา
705 60-11-00243-5320100-00046     นายอุดสา พุดช�อ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,480 วางฎีกา
706 60-11-00243-5320100-00047     นายคําดี โมฬา งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
707 60-11-00243-5320100-00048     นายชัยยัน สีชมภู งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
708 60-11-00243-5320100-00049     นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
709 60-11-00243-5320100-00050     นายสังเวียน บุญทศ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
710 60-11-00243-5320100-00051     นายอุดสา พุดช�อ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา
711 60-11-00243-5320100-00052     นายคําดี โมฬา งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
712 60-11-00243-5320100-00053     นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
713 60-11-00243-5320100-00054     นายสังเวียน บุญทศ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
714 60-11-00243-5320100-00055     นายอุดสา พุดช�อ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
715 60-11-00243-5320100-00056     นายชัยยัน สีชมภู งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา
716 60-11-00243-5320100-00057     นายคําดี โมฬา งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 ยกเลิก
717 60-11-00243-5320100-00058     นายชัยยัน สีชมภู งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 ยกเลิก
718 60-11-00243-5320100-00059     นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 ยกเลิก
719 60-11-00243-5320100-00060     นายคําดี โมฬา งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา
720 60-11-00243-5320100-00061     นายชัยยัน สีชมภู งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา
721 60-11-00243-5320100-00062     นายยุทธภูมิ พิมพะบุตร งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา
722 60-11-00243-5320100-00063     นายอุดสา พุดช�อ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา
723 60-11-00243-5320100-00064     นายสังเวียน บุญทศ งานสวนสาธารณะ รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา
724 60-11-00243-5331000-00001     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานสวนสาธารณะ วัสดุการเกษตร           12,585 ยกเลิก
725 60-11-00244-320100-00001      นางสาววรรณกาญจน3 นามวิเศษ งานกําจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล
รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,060 วางฎีกา

726 60-11-00244-320100-00002      นายสุพจน3 ผ�องแผ"ว งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            8,750 วางฎีกา

727 60-11-00244-320100-00003      นายณรงค3 มีชัย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            8,750 วางฎีกา

728 60-11-00244-320100-00004      นายปราการ ต"นสาย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,290 วางฎีกา

729 60-11-00244-320100-00005      นายสกล ศรีลารักษ3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา

730 60-11-00244-320100-00006      นายวีระวัฒน3 บุดารมย3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,120 วางฎีกา

731 60-11-00244-320100-00007      นายอํานวย อินอ�อน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,120 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
732 60-11-00244-320100-00008      นางสาววรรณกาญจน3 นามวิเศษ งานกําจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล
รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา

733 60-11-00244-320100-00009      นายสุพจน3 ผ�องแผ"ว งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,820 วางฎีกา

734 60-11-00244-320100-00010      นายณรงค3 มีชัย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,820 วางฎีกา

735 60-11-00244-320100-00011      นายอํานวย อินอ�อน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,860 วางฎีกา

736 60-11-00244-320100-00012      นายวีระวัฒน3 บุดารมย3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,860 วางฎีกา

737 60-11-00244-320100-00014      นายสกล ศรีลารักษ3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,520 วางฎีกา

738 60-11-00244-320100-00015      นายปราการ ต"นสาย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,520 วางฎีกา

739 60-11-00244-320100-00016      นางสาววรรณกาญจน3 นามวิเศษ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา

740 60-11-00244-320100-00017      นายสุพจน3 ผ�องแผ"ว งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,050 วางฎีกา

741 60-11-00244-320100-00018      นายณรงค3 มีชัย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,050 วางฎีกา

742 60-11-00244-320100-00019      นายอํานวย อินอ�อน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,860 วางฎีกา

743 60-11-00244-320100-00020      นายสกล ศรีลารักษ3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,180 วางฎีกา

744 60-11-00244-320100-00021      นายวีระวัฒน3 บุดารมย3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,860 วางฎีกา

745 60-11-00244-320100-00022      นายปราการ ต"นสาย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,180 วางฎีกา

746 60-11-00244-320100-00023      นางสาววรรณกาญจน3 นามวิเศษ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา

747 60-11-00244-320100-00024      นายสุพจน3 ผ�องแผ"ว งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,510 วางฎีกา

748 60-11-00244-320100-00025      นายณรงค3 มีชัย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,510 วางฎีกา

749 60-11-00244-320100-00026      นายอํานวย อินอ�อน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,180 วางฎีกา

750 60-11-00244-320100-00027      นายวีระวัฒน3 บุดารมย3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,180 วางฎีกา

751 60-11-00244-320100-00028      นายสกล ศรีลารักษ3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา

752 60-11-00244-320100-00029      นายปราการ ต"นสาย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา

753 60-11-00244-320100-00030      สํานักงานเทศบาลเมืองยโสธร งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           29,268 ยกเลิก

754 60-11-00244-320100-00031      นายสุพจน3 ผ�องแผ"ว งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,435 วางฎีกา

755 60-11-00244-320100-00032      นายณรงค3 มีชัย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,435 วางฎีกา

756 60-11-00244-320100-00033      นายอํานวย อินอ�อน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,520 วางฎีกา

757 60-11-00244-320100-00034      นายวีระวัฒน3 บุดารมย3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,520 วางฎีกา

758 60-11-00244-320100-00035      นายสกล ศรีลารักษ3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,520 วางฎีกา

759 60-11-00244-320100-00036      นายปราการ ต"นสาย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,520 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
760 60-11-00244-320100-00037      นางสาววรรณกาญจน3 นามวิเศษ งานกําจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล
รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา

761 60-11-00244-320100-00038      นางสาววรรณกาญจน3 นามวิเศษ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา

762 60-11-00244-320100-00039      นายสุพจน3 ผ�องแผ"ว งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           12,280 วางฎีกา

763 60-11-00244-320100-00040      นายณรงค3 มีชัย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           12,280 วางฎีกา

764 60-11-00244-320100-00041      นายอํานวย อินอ�อน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            8,840 วางฎีกา

765 60-11-00244-320100-00042      นายวีระวัฒน3 บุดารมย3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            8,840 วางฎีกา

766 60-11-00244-320100-00043      นายปราการ ต"นสาย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            8,840 วางฎีกา

767 60-11-00244-320100-00044      นายสกล ศรีลารักษ3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            8,840 วางฎีกา

768 60-11-00244-320100-00045      หนูกิ่ม  งามชมภู งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            1,500 ยกเลิก

769 60-11-00244-320100-00046      นายประเสริฐ งามชมภู งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            1,500 ยกเลิก

770 60-11-00244-320100-00047      นายสกล ศรีลารักษ3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,520 วางฎีกา

771 60-11-00244-320100-00048      นายปราการ ต"นสาย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,180 วางฎีกา

772 60-11-00244-320100-00049      นายวีระวัฒน3 บุดารมย3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,030 วางฎีกา

773 60-11-00244-320100-00050      นายอํานวย อินอ�อน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,030 วางฎีกา

774 60-11-00244-320100-00051      นางสาววรรณกาญจน3 นามวิเศษ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,800 วางฎีกา

775 60-11-00244-320100-00052      นายณรงค3 มีชัย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,435 วางฎีกา

776 60-11-00244-320400-00001      อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม                 85 วางฎีกา

777 60-11-00244-320400-00002      อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               485 วางฎีกา

778 60-11-00244-320400-00003      วัฒนาการยาง งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               100 วางฎีกา

779 60-11-00244-320400-00004      อู�เสรีการช�าง งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            3,500 วางฎีกา

780 60-11-00244-330300-00001      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุงานบ"านงานครัว            1,320 วางฎีกา

781 60-11-00244-330700-00001      อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส�ง               130 วางฎีกา

782 60-11-00244-410400-00001      ปฎิพงศ3 อินดัสทรี จํากัด งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

ครุภัณฑ3การเกษตร - เครื่องบดย�อยกิ่งไม"         185,000 วางฎีกา

783 60-11-00244-5320100-00053     นางสาววรรณกาญจน3 วิเศษชัย
จิรกุล

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 ยกเลิก

784 60-11-00244-5320100-00054     นางสาววรรณกาญจน3 วิเศษชัย
จิรกุล

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา

785 60-11-00244-5320100-00055     นายสุพจน3 ผ�องแผ"ว งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           12,975 วางฎีกา

786 60-11-00244-5320100-00056     นายณรงค3 มีชัย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           12,975 วางฎีกา

787 60-11-00244-5320100-00057     นายอํานวย อินอ�อน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,520 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
788 60-11-00244-5320100-00058     นายปราการ ต"นสาย งานกําจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล
รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,350 วางฎีกา

789 60-11-00244-5320100-00059     นายสกล ศรีลารักษ3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,350 วางฎีกา

790 60-11-00244-5320100-00060     นายวีระวัฒน3 บุดารมย3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,520 วางฎีกา

791 60-11-00244-5320100-00061     นางสาววรรณกาญจน3 วิเศษชัย
จิรกุล

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,480 วางฎีกา

792 60-11-00244-5320100-00062     นายสุพจน3 ผ�องแผ"ว งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,585 วางฎีกา

793 60-11-00244-5320100-00063     นายณรงค3 มีชัย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,585 วางฎีกา

794 60-11-00244-5320100-00064     นายอํานวย อินอ�อน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา

795 60-11-00244-5320100-00065     นายวีระวัฒน3 บุดารมย3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา

796 60-11-00244-5320100-00066     นายปราการ ต"นสาย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,180 วางฎีกา

797 60-11-00244-5320100-00067     นายสกล ศรีลารักษ3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,180 วางฎีกา

798 60-11-00244-5320100-00068     นางหนูกิ่ม งามชมภู งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            1,500 วางฎีกา

799 60-11-00244-5320100-00069     งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            7,140 วางฎีกา

800 60-11-00244-5320100-00070     งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           12,225 ยกเลิก

801 60-11-00244-5320100-00071     งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           12,225 ยกเลิก

802 60-11-00244-5320100-00072     งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,010 ยกเลิก

803 60-11-00244-5320100-00073     งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           12,225 วางฎีกา

804 60-11-00244-5320100-00074     งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           12,225 วางฎีกา

805 60-11-00244-5320100-00075     งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,010 วางฎีกา

806 60-11-00244-5320100-00076     งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,010 วางฎีกา

807 60-11-00244-5320100-00077     งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,520 วางฎีกา

808 60-11-00244-5320100-00078     งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,180 วางฎีกา

809 60-11-00244-5320100-00079     งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            6,460 วางฎีกา

810 60-11-00244-5320100-00080     งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,360 วางฎีกา

811 60-11-00244-5320100-00081     นายณรงค3 มีชัย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,360 วางฎีกา

812 60-11-00244-5320100-00082     นายอํานวย อินอ�อน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,010 วางฎีกา

813 60-11-00244-5320100-00083     นายวีระวัฒน3 บุดารมย3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,010 วางฎีกา

814 60-11-00244-5320100-00084     นายปราการ ต"นสาย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,010 วางฎีกา

815 60-11-00244-5320100-00085     นายสกล ศรีลารักษ3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,010 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
816 60-11-00244-5320100-00086     งานกําจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล
รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           10,200 วางฎีกา

817 60-11-00244-5320100-00087     นายสุพจน3 ผ�องแผ"ว งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           18,035 วางฎีกา

818 60-11-00244-5320100-00088     นายณรงค3 มีชัย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           18,035 วางฎีกา

819 60-11-00244-5320100-00089     นายอํานวย อินอ�อน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,260 วางฎีกา

820 60-11-00244-5320100-00090     นายวีระวัฒน3 บุดารมย3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,260 วางฎีกา

821 60-11-00244-5320100-00091     นายปราการ ต"นสาย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,260 วางฎีกา

822 60-11-00244-5320100-00092     นายสกล ศรีลารักษ3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,260 วางฎีกา

823 60-11-00244-5320300-00001     ร"านวรนุช งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ชุมชนรักษ3สะอาด

           1,720 วางฎีกา

824 60-11-00244-5320300-00002     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ชุมชนรักษ3สะอาด

           8,280 วางฎีกา

825 60-11-00244-5320400-00005     อู�เสรีการช�าง งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            7,370 ยกเลิก

826 60-11-00244-5320400-00006     อู�เสรีการช�าง งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            7,370 วางฎีกา

827 60-11-00244-5320400-00007     อู�เสรีการช�าง งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               400 วางฎีกา

828 60-11-00244-5320400-00008     วัฒนาการยาง งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               100 วางฎีกา

829 60-11-00244-5330300-00002     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุงานบ"านงานครัว            4,440 วางฎีกา

830 60-11-00244-5330300-00003     ร"านอินถาการค"า งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุงานบ"านงานครัว           28,800 วางฎีกา

831 60-11-00244-5330300-00004     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุงานบ"านงานครัว            1,620 วางฎีกา

832 60-11-00244-5330600-00001     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุก�อสร"าง           14,841 วางฎีกา

833 60-11-00244-5330600-00002     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุก�อสร"าง            4,134 วางฎีกา

834 60-11-00244-5330600-00003     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุก�อสร"าง            1,025 วางฎีกา

835 60-11-00244-5330700-00002     นางรัตนาภรณ3 วงละคร งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส�ง            4,600 วางฎีกา

836 60-11-00244-5330800-00001     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           11,900 ยกเลิก

837 60-11-00244-5330800-00002     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           11,900 วางฎีกา

838 60-11-00244-5330800-00003     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน            8,500 วางฎีกา

839 60-11-00244-5330800-00004     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           11,000 วางฎีกา

840 60-11-00244-5330800-00005     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน            9,500 วางฎีกา

841 60-11-00244-5330800-00006     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           10,500 วางฎีกา

842 60-11-00244-5330800-00007     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           10,000 วางฎีกา

843 60-11-00244-5330800-00008     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           10,500 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
844 60-11-00244-5410900-00001     ร"านสุนทรไทย (แต"ศิริ) งานกําจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล
ครุภัณฑ3งานบ"านงานครัว - เครื่องตัดหญ"า            9,500 วางฎีกา

845 60-11-00244-5410900-00002     ร"านสุนทรไทย (แต"ศิริ) งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

ครุภัณฑ3งานบ"านงานครัว - เครื่องช่ังระบบ
ดิจิตอล

          17,000 วางฎีกา

846 60-11-00252-410600-00001      นายปNยพจน3 อุราวัลย3 งานส�งเสริมและ
สนับสนุนความเข"มแข็ง
ชุมชน

ครุภัณฑ3ไฟฟTาและวิทยุ - ชุดเครื่องขยายเสียง
เคล่ือนท่ีอเนกประสงค3

          10,900 วางฎีกา

847 60-11-00252-5320300-00001     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานส�งเสริมและ
สนับสนุนความเข"มแข็ง
ชุมชน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดทําปTายคณะกรรมการชุมชน/ปTายบ"าน

          14,350 วางฎีกา

848 60-11-00252-5320300-00002     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานส�งเสริมและ
สนับสนุนความเข"มแข็ง
ชุมชน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ส�งเสริมอาชีพให"กับประชาชนในเขตเทศบาล

           1,300 ยกเลิก

849 60-11-00252-5320300-00003     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานส�งเสริมและ
สนับสนุนความเข"มแข็ง
ชุมชน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ส�งเสริมอาชีพให"กับประชาชนในเขตเทศบาล

           1,300 วางฎีกา

850 60-11-00252-5320300-00004     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานส�งเสริมและ
สนับสนุนความเข"มแข็ง
ชุมชน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ส�งเสริมอาชีพให"กับประชาชนในเขตเทศบาล

           1,296 วางฎีกา

851 60-11-00252-5320300-00005     ร"านวรนุช งานส�งเสริมและ
สนับสนุนความเข"มแข็ง
ชุมชน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ส�งเสริมอาชีพให"กับประชาชนในเขตเทศบาล

           2,610 วางฎีกา

852 60-11-00252-5320300-00006     นางสาวดิษฐพรรณ รวมแก"ว งานส�งเสริมและ
สนับสนุนความเข"มแข็ง
ชุมชน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ส�งเสริมอาชีพให"กับประชาชนในเขตเทศบาล

           9,225 วางฎีกา

853 60-11-00262-320300-00001      นางสาวดิษฐพรรณ รวมแก"ว งานกีฬาและนันทนาการ รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดการแข�งขันกีฬา

           4,750 วางฎีกา

854 60-11-00262-320300-00002      ร"านวรนุช งานกีฬาและนันทนาการ รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดการแข�งขันกีฬา

           7,115 วางฎีกา

855 60-11-00262-320300-00003      บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร3 จํากัด งานกีฬาและนันทนาการ รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดการแข�งขันกีฬา

           1,510 วางฎีกา

856 60-11-00262-320300-00004      ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานกีฬาและนันทนาการ รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดการแข�งขันกีฬา

           2,250 วางฎีกา

857 60-11-00262-320300-00005      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานกีฬาและนันทนาการ รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดการแข�งขันกีฬา

          12,825 ยกเลิก

858 60-11-00262-320300-00006      ร"านวรนุช งานกีฬาและนันทนาการ รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดการแข�งขันกีฬา

           4,170 วางฎีกา

859 60-11-00262-320300-00007      นายยงยุทธ ศณีชนะ งานกีฬาและนันทนาการ รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดการแข�งขันกีฬา

           4,000 วางฎีกา

860 60-11-00262-331300-00001      ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานกีฬาและนันทนาการ วัสดุกีฬา           17,230 วางฎีกา
861 60-11-00262-5320300-00008     นายทวี เรืองกาญจนวิทย3 งานกีฬาและนันทนาการ รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�

เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดการแข�งขันกีฬา

          12,825 วางฎีกา

862 60-11-00262-5320300-00009     นายทรงศักด์ิ สีลา งานกีฬาและนันทนาการ รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดการแข�งขันกีฬา

           5,000 วางฎีกา

863 60-11-00262-5320300-00010     นายทรงศักด์ิ สีลา งานกีฬาและนันทนาการ รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดการแข�งขันกีฬา

           4,000 วางฎีกา

864 60-11-00262-5320300-00011     ร"านวรนุช งานกีฬาและนันทนาการ รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดการแข�งขันกีฬา

           1,500 ยกเลิก

865 60-11-00262-5320300-00012     นายวรเชษฐ สุวรรณวงษ3 งานกีฬาและนันทนาการ รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดการแข�งขันกีฬา

           2,500 วางฎีกา

866 60-11-00262-5320300-00013     สมชัยพานิช งานกีฬาและนันทนาการ รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดการแข�งขันกีฬา

           4,950 วางฎีกา

867 60-11-00262-5320300-00014     ร"านวรนุช งานกีฬาและนันทนาการ รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
จัดการแข�งขันกีฬา

           3,600 วางฎีกา

868 60-11-00262-5411200-00001     ห"างหุ"นส�วนจํากัด ชํานาญกิจ 
ร"อยเอ็ด

งานกีฬาและนันทนาการ ครุภัณฑ3กีฬา - โครงการจัดหาเครื่องออกกําลัง
กายให"แก�ชุมชนและสวนสาธารณะ

        293,250 ยกเลิก

869 60-11-00263-320300-00001      ร"านวรนุช งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

           5,150 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
870 60-11-00263-320300-00002      ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานศาสนาวัฒนธรรม

ท"องถ่ิน
รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

           1,500 วางฎีกา

871 60-11-00263-320300-00003      นางชัญญานุช ประสงค3ทรัพย3 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

           1,500 วางฎีกา

872 60-11-00263-320300-00004      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

              192 วางฎีกา

873 60-11-00263-320300-00005      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

           2,796 วางฎีกา

874 60-11-00263-320300-00006      นางรุจี มูลชาติ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีลอยกระทง

           2,500 วางฎีกา

875 60-11-00263-5320300-00007     นางสาวดิษฐพรรณ รวมแก"ว งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานสรงน้ําศาลหลักเมืองรดน้ําขอพรผู"สูงอายุ
และแห�รูปเหมือนหลวงปู7โพธาภินันท3

           8,500 วางฎีกา

876 60-11-00263-5320300-00008     นางใคร มีชัย งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานสรงน้ําศาลหลักเมืองรดน้ําขอพรผู"สูงอายุ
และแห�รูปเหมือนหลวงปู7โพธาภินันท3

           1,500 วางฎีกา

877 60-11-00263-5320300-00009     นายวรเชษฐ สุวรรณวงษ3 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานสรงน้ําศาลหลักเมืองรดน้ําขอพรผู"สูงอายุ
และแห�รูปเหมือนหลวงปู7โพธาภินันท3

           3,500 ยกเลิก

878 60-11-00263-5320300-00010     นายวรเชษฐ สุวรรณวงษ3 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานสรงน้ําศาลหลักเมืองรดน้ําขอพรผู"สูงอายุ
และแห�รูปเหมือนหลวงปู7โพธาภินันท3

           7,000 วางฎีกา

879 60-11-00263-5320300-00011     นายวรเชษฐ สุวรรณวงษ3 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานสรงน้ําศาลหลักเมืองรดน้ําขอพรผู"สูงอายุ
และแห�รูปเหมือนหลวงปู7โพธาภินันท3

           6,000 วางฎีกา

880 60-11-00263-5320300-00012     นางชัญญานุช ประสงค3ทรัพย3 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานสรงน้ําศาลหลักเมืองรดน้ําขอพรผู"สูงอายุ
และแห�รูปเหมือนหลวงปู7โพธาภินันท3

           5,000 วางฎีกา

881 60-11-00263-5320300-00013     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานสรงน้ําศาลหลักเมืองรดน้ําขอพรผู"สูงอายุ
และแห�รูปเหมือนหลวงปู7โพธาภินันท3

           3,000 วางฎีกา

882 60-11-00263-5320300-00014     ร"านวรนุช งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานสรงน้ําศาลหลักเมืองรดน้ําขอพรผู"สูงอายุ
และแห�รูปเหมือนหลวงปู7โพธาภินันท3

          16,110 วางฎีกา

883 60-11-00263-5320300-00015     นายทูลใจ โพธิ์ศรี งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีบุญบ้ังไฟ

          10,000 วางฎีกา

884 60-11-00263-5320300-00016     นายอาทิตย3 พิสสสุวรรณ3 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีบุญบ้ังไฟ

          14,000 วางฎีกา

885 60-11-00263-5320300-00017     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีบุญบ้ังไฟ

              968 วางฎีกา

886 60-11-00263-5320300-00018     นางพรพรรณ พรมวิเศษ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีบุญบ้ังไฟ

           1,000 วางฎีกา

887 60-11-00263-5320300-00019     นางสาวดิษฐพรรณ รวมแก"ว งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีบุญบ้ังไฟ

           8,800 วางฎีกา

888 60-11-00263-5320300-00020     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีบุญบ้ังไฟ

           5,020 วางฎีกา

889 60-11-00263-5320300-00021     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีบุญบ้ังไฟ

          13,625 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
890 60-11-00263-5320300-00022     ศรีฐานปริ๊นต้ิง งานศาสนาวัฒนธรรม

ท"องถ่ิน
รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีบุญบ้ังไฟ

           1,505 วางฎีกา

891 60-11-00263-5320300-00023     นายวิชิต อินอ�อน งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีบุญบ้ังไฟ

           1,500 วางฎีกา

892 60-11-00263-5320300-00024     นายพิศาล พรมปTอง งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีบุญบ้ังไฟ

          10,000 วางฎีกา

893 60-11-00263-5320300-00025     ร"านวรนุช งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีบุญบ้ังไฟ

          20,322 วางฎีกา

894 60-11-00263-5320300-00026     นางสาวดิษฐพรรณ รวมแก"ว งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีบุญบ้ังไฟ

              500 วางฎีกา

895 60-11-00263-5320300-00027     นางนาง สุขสาย งานศาสนาวัฒนธรรม
ท"องถ่ิน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการจัด
งานประเพณีบุญบ้ังไฟ

           6,200 วางฎีกา

896 60-11-00311-411000-00001      อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ3โรงงาน - เครื่องสกัดคอนกรีต           21,500 วางฎีกา

897 60-11-00311-411600-00001      ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ3คอมพิวเตอร3 - เครื่องคอมพิวเตอร3
สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1

          22,000 วางฎีกา

ครุภัณฑ3คอมพิวเตอร3 - จอภาพ            3,300 วางฎีกา
898 60-11-00311-5410100-00001     ร"านมิลเจริญเฟอร3นิเจอร3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา
ครุภัณฑ3สํานักงาน - ตู"เหล็กเก็บเอกสาร           10,000 วางฎีกา

899 60-11-00311-5411000-00002     ร"านสุนทรไทย (แต"ศิริ) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ3โรงงาน - เครื่องเช่ือมไฟฟTา            5,480 วางฎีกา

900 60-11-00312-320400-00001      อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               650 วางฎีกา
901 60-11-00312-320400-00002      อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานก�อสร"างโครงสร"าง

พื้นฐาน
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               600 วางฎีกา

902 60-11-00312-320400-00003      อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               200 วางฎีกา
903 60-11-00312-330600-00001      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานก�อสร"างโครงสร"าง

พื้นฐาน
วัสดุก�อสร"าง               216 วางฎีกา

904 60-11-00312-330600-00002      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุก�อสร"าง            1,514 วางฎีกา
905 60-11-00312-330600-00003      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานก�อสร"างโครงสร"าง

พื้นฐาน
วัสดุก�อสร"าง            8,036 วางฎีกา

906 60-11-00312-331400-00001      ร"านสมาร3ท ไอที งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุคอมพิวเตอร3               750 วางฎีกา
907 60-11-00312-5320400-00004     อู�เสรีการช�าง งานก�อสร"างโครงสร"าง

พื้นฐาน
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            5,350 วางฎีกา

908 60-11-00312-5320400-00005     อู�เสรีการช�าง งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            2,000 ยกเลิก
909 60-11-00312-5320400-00006     อูHดไดนาโม งานก�อสร"างโครงสร"าง

พื้นฐาน
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            2,000 วางฎีกา

910 60-11-00312-5320400-00007     อู�เสรีการช�าง งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            5,180 วางฎีกา
911 60-11-00312-5320400-00008     ร"านสุนทรไทย (แต"ศิริ) งานก�อสร"างโครงสร"าง

พื้นฐาน
ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            6,000 วางฎีกา

912 60-11-00312-5330100-00001     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุสํานักงาน           17,356 วางฎีกา
913 60-11-00312-5330600-00004     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานก�อสร"างโครงสร"าง

พื้นฐาน
วัสดุก�อสร"าง            4,572 วางฎีกา

914 60-11-00312-5330600-00005     ห"างหุ"นส�วนจํากัดป7าต้ิวอนกรีต งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุก�อสร"าง            4,752 วางฎีกา
915 60-11-00312-5330600-00006     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานก�อสร"างโครงสร"าง

พื้นฐาน
วัสดุก�อสร"าง            4,165 วางฎีกา

916 60-11-00312-5330600-00007     หจก.พาทิศคอนสตรัคช่ัน งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุก�อสร"าง            7,000 วางฎีกา
917 60-11-00312-5330700-00001     อู�เสรีการช�าง งานก�อสร"างโครงสร"าง

พื้นฐาน
วัสดุยานพาหนะและขนส�ง            3,500 วางฎีกา

918 60-11-00312-5330700-00002     อู�เสรีการช�าง งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุยานพาหนะและขนส�ง            8,630 วางฎีกา
919 60-11-00312-5330700-00003     อู�เสรีการช�าง งานก�อสร"างโครงสร"าง

พื้นฐาน
วัสดุยานพาหนะและขนส�ง            3,100 วางฎีกา

920 60-11-00312-5330800-00001     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           12,500 วางฎีกา

921 60-11-00312-5330800-00002     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           13,000 วางฎีกา

922 60-11-00312-5330800-00003     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           10,000 วางฎีกา

923 60-11-00312-5330800-00004     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน            7,800 วางฎีกา

924 60-11-00312-5330800-00005     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน            5,700 วางฎีกา

925 60-11-00312-5330800-00006     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน            9,200 วางฎีกา

926 60-11-00312-5330800-00007     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน            9,800 วางฎีกา

927 60-11-00333-330200-00001      ร"านฮงอุปกรณ3 งานตลาดสด วัสดุไฟฟTาและวิทยุ           20,140 วางฎีกา
928 60-11-00333-330200-00002      มิตรณรงค3 งานตลาดสด วัสดุไฟฟTาและวิทยุ               280 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
929 60-11-00333-330200-00003      ร"านฮงอุปกรณ3 งานตลาดสด วัสดุไฟฟTาและวิทยุ            4,130 วางฎีกา
930 60-11-00333-5330200-00004     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานตลาดสด วัสดุไฟฟTาและวิทยุ               660 วางฎีกา
931 60-11-00333-5330200-00005     ร"านฮงอุปกรณ3 งานตลาดสด วัสดุไฟฟTาและวิทยุ           23,235 วางฎีกา
932 60-11-00411-111000-00001      ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งบกลาง สํารองจ�าย           13,881 วางฎีกา
933 60-11-00411-111100-00001      จ.เจริญเทรดด้ิง งบกลาง รายจ�ายตามข"อผูกพัน           14,000 วางฎีกา
934 60-11-00411-5111000-00002     นายสมฤทธิ์ ใสขาว งบกลาง สํารองจ�าย            3,500 วางฎีกา
935 60-12-00244-320100-00001      นายสุพจน3 ผ�องแผ"ว งานกําจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล
รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           13,435 วางฎีกา

936 60-12-00262-5411200-00001     งานกีฬาและนันทนาการ ครุภัณฑ3กีฬา - โครงการจัดหาเครื่องออกกําลัง
กายให"แก�ชุมชนและสวนสาธารณะ

        292,110 วางฎีกา

937 60-15-00211-5330100-00001     โรงพิมพ3อาสารักษาดินแดน 
กรมการปกครอง

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน               480 ยกเลิก

938 60-15-00212-5330400-00001     บริษัท คันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค�าอาหารเสริม (นม)           53,958 ยกเลิก

939 60-15-00212-5330400-00002     บริษัท คันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค�าอาหารเสริม (นม)           54,138 ท้ิงงาน

940 60-15-00212-5330400-00003     บริษัท คันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค�าอาหารเสริม (นม)           52,128 วางฎีกา

941 60-15-00212-5330400-00004     บริษัท คันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค�าอาหารเสริม (นม)           54,138 วางฎีกา

942 60-44-00223-5320300-00001     นางสาวนงนุช พุดช�อ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ตรวจคัดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต"านม

           4,950 วางฎีกา

943 60-45-00111-5320100-00001     บริษัท สินม่ันคงประกันภัย 
จํากัด (มหาชน)

งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            9,960 วางฎีกา

944 60-45-00111-5320100-00002     สมศักด์ิกHอปปI] งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,149 วางฎีกา
945 60-45-00111-5320100-00003     บริษัทสมหมาย 2515 ออโต"

เซอร3วิส จํากัด
งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            4,500 วางฎีกา

946 60-45-00111-5320100-00004     ดีพร"อม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            2,700 วางฎีกา
947 60-45-00111-5320100-00005     สมศักด์ิกHอปปI] งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            4,100 วางฎีกา
948 60-45-00111-5320100-00006     มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม
งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           12,000 ยกเลิก

949 60-45-00111-5320100-00007     มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           12,000 วางฎีกา

950 60-45-00111-5320100-00008     ดีพร"อม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            2,700 วางฎีกา
951 60-45-00111-5320100-00009     งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           15,000 วางฎีกา
952 60-45-00111-5320300-00001     อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�

เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

              800 วางฎีกา

953 60-45-00111-5320300-00002     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

          37,144 วางฎีกา

954 60-45-00111-5320300-00003     ร"านมีไอเดียเซ็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

           1,500 วางฎีกา

955 60-45-00111-5320300-00004     สุนทรกระจกอลูมิเนียม งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

           6,500 วางฎีกา

956 60-45-00111-5320300-00005     ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

          14,930 วางฎีกา

957 60-45-00111-5320300-00006     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ
ชุมชน

           2,100 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
958 60-45-00111-5320300-00007     นางสาวสุภาพร ม่ิงขวัญ งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�

เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ
ชุมชน

           3,000 วางฎีกา

959 60-45-00111-5320300-00008     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ/
กิจกรรมสําคัญต�างๆตามนโยบายจังหวัด
และรัฐาล

           1,158 วางฎีกา

960 60-45-00111-5320400-00001     ร"านโซไซต้ีดีเอกซ3 งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            5,000 ยกเลิก
961 60-45-00111-5320400-00002     นายปNยพจน3 อุราวัลย3 งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            1,200 วางฎีกา
962 60-45-00111-5320400-00003     โซลูช่ันส3 งานบริหารท่ัวไป ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            4,200 วางฎีกา
963 60-45-00111-5330100-00001     สมศักด์ิกHอปปI] งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            3,149 ยกเลิก
964 60-45-00111-5330100-00002     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน               785 วางฎีกา
965 60-45-00111-5330100-00003     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            4,350 วางฎีกา
966 60-45-00111-5330100-00004     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            2,400 วางฎีกา
967 60-45-00111-5330100-00005     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            2,400 วางฎีกา
968 60-45-00111-5330100-00006     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            1,060 วางฎีกา
969 60-45-00111-5330100-00007     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไป วัสดุสํานักงาน            1,020 วางฎีกา
970 60-45-00111-5330200-00001     ร"านฮงอุปกรณ3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุไฟฟTาและวิทยุ               440 วางฎีกา
971 60-45-00111-5330200-00002     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุไฟฟTาและวิทยุ               324 วางฎีกา
972 60-45-00111-5330600-00001     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               924 วางฎีกา
973 60-45-00111-5330600-00002     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานบริหารท่ัวไป วัสดุก�อสร"าง               324 ยกเลิก
974 60-45-00111-5330700-00001     นางสุพิชชา จันทร3ดิษฐ3 งานบริหารท่ัวไป วัสดุยานพาหนะและขนส�ง            1,240 วางฎีกา
975 60-45-00111-5330800-00001     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร

ป7าต้ิวจํากัด
งานบริหารท่ัวไป วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           22,500 วางฎีกา

976 60-45-00111-5330800-00002     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารท่ัวไป วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           25,500 วางฎีกา

977 60-45-00111-5330800-00003     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารท่ัวไป วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           16,500 วางฎีกา

978 60-45-00111-5330800-00004     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารท่ัวไป วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           25,700 วางฎีกา

979 60-45-00111-5330800-00005     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารท่ัวไป วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           21,400 วางฎีกา

980 60-45-00111-5410100-00001     บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร3 จํากัด งานบริหารท่ัวไป ครุภัณฑ3สํานักงาน - เครื่องทําลายเอกสาร           28,000 วางฎีกา
981 60-45-00111-5420900-00001     พรเทพอิเล็คทรอนิคส3 งานบริหารท่ัวไป ค�าก�อสร"างส่ิงสาธารณูปการ - โครงการ

ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
        330,000 วางฎีกา

982 60-45-00112-5330100-00001     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุสํานักงาน            1,836 วางฎีกา
983 60-45-00112-5330100-00002     บ๊ิกบุHคเครื่องเขียน งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
วัสดุสํานักงาน                 90 วางฎีกา

984 60-45-00113-5320300-00001     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

           4,500 วางฎีกา

985 60-45-00113-5320300-00002     ร"านวรนุช งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

           2,900 วางฎีกา

986 60-45-00113-5320300-00003     บ๊ิกบุHคเครื่องเขียน งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

          22,500 วางฎีกา

987 60-45-00113-5320300-00004     ร"านวรนุช งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

           1,475 วางฎีกา

988 60-45-00113-5320300-00005     บ๊ิกบุHคเครื่องเขียน งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการปรัง
ปรุงข"อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน

           1,450 วางฎีกา

989 60-45-00113-5320300-00006     นานาเซอร3วิส งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการปรัง
ปรุงข"อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน

           2,000 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
990 60-45-00113-5320300-00007     ร"านสมาร3ท ไอที งานบริหารงานคลัง รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�

เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการปรัง
ปรุงข"อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย3สิน

           8,850 วางฎีกา

991 60-45-00113-5330100-00001     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน            3,993 วางฎีกา
992 60-45-00113-5330300-00001     ร"านวรนุช งานบริหารงานคลัง วัสดุงานบ"านงานครัว            5,280 วางฎีกา
993 60-45-00113-5330800-00001     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร

ป7าต้ิวจํากัด
งานบริหารงานคลัง วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน               700 วางฎีกา

994 60-45-00113-5330800-00002     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารงานคลัง วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน               400 วางฎีกา

995 60-45-00113-5330800-00003     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารงานคลัง วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน               600 วางฎีกา

996 60-45-00113-5330800-00004     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารงานคลัง วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน               400 วางฎีกา

997 60-45-00113-5330800-00005     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานบริหารงานคลัง วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน            4,100 วางฎีกา

998 60-45-00123-5320300-00001     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
หมู�บ"านปลอดยาเสพติด

              275 วางฎีกา

999 60-45-00123-5320300-00002     ร"านวรนุช งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
หมู�บ"านปลอดยาเสพติด

           3,000 วางฎีกา

1000 60-45-00123-5320300-00003     อินถาการค"า งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
หมู�บ"านปลอดยาเสพติด

          21,020 วางฎีกา

1001 60-45-00123-5320300-00004     ร"านโซไซต้ีดีเอกซ3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ให"บริการการแพทย3ฉุกเฉิน

           3,200 วางฎีกา

1002 60-45-00123-5320300-00005     ร"านมีไอเดียเซ็นเตอร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
หมู�บ"านปลอดยาเสพติด

           1,000 วางฎีกา

1003 60-45-00123-5320400-00001     ร"านโซไซต้ีดีเอกซ3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            7,000 วางฎีกา

1004 60-45-00123-5320400-00002     ร"านโซไซต้ีดีเอกซ3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            5,000 ยกเลิก

1005 60-45-00123-5320400-00003     ร"านโซไซต้ีดีเอกซ3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            2,000 วางฎีกา

1006 60-45-00123-5320400-00004     อู�เสรีการช�าง งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม            2,850 วางฎีกา

1007 60-45-00123-5320400-00005     นางรัตนาภรณ3 วงละคร งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               150 วางฎีกา

1008 60-45-00123-5331200-00001     ร"านคิงส3 สตาร3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุเครื่องแต�งกาย            4,800 วางฎีกา

1009 60-45-00123-5411100-00001     ร"านโซไซต้ีดีเอกซ3 งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ครุภัณฑ3เครื่องดับเพลิง - เครื่องดับเพลิงไฟป7า           10,000 วางฎีกา

1010 60-45-00123-5411700-00001     ห"างหุ"นส�วนจํากัด พงศ3ดิลกโยธา งานปTองกันภัยฝ7ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

ครุภัณฑ3อื่น - เรือพลาสติก           11,760 วางฎีกา

1011 60-45-00211-5320100-00001     ม่ิงเมือง นิวส3 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ               600 วางฎีกา

1012 60-45-00211-5320100-00002     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,720 วางฎีกา

1013 60-45-00211-5320100-00003     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ            3,600 วางฎีกา

1014 60-45-00211-5330100-00001     ร"านวรนุช งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน            1,450 วางฎีกา

1015 60-45-00212-5330400-00001     บริษัท คันทรี่เฟรชแดรี่ จํากัด งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

ค�าอาหารเสริม (นม)           49,759 วางฎีกา

1016 60-45-00212-5330600-00001     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานระดับก�อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

วัสดุก�อสร"าง               696 วางฎีกา

1017 60-45-00223-5320300-00001     นางศิริวรรณ สังฆะศรี งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ตรวจคัดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต"านม

           3,600 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
1018 60-45-00223-5320300-00002     ร"านมีไอเดียเซ็นเตอร3 งานบริการสาธารณสุข

และงานสาธารณสุขอ่ืน
รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ตรวจคัดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต"านม

           2,200 วางฎีกา

1019 60-45-00223-5320300-00003     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ตรวจคัดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต"านม

           1,950 วางฎีกา

1020 60-45-00223-5331400-00001     ร"านสมาร3ท ไอที งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

วัสดุคอมพิวเตอร3            6,300 วางฎีกา

1021 60-45-00232-5320300-00001     ร"านเบสท3บุHคเช็นเตอร3 งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห3

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการบ"าน
ม่ันคงเพื่อคนยากจนในเขตเทศบาล

           1,890 วางฎีกา

1022 60-45-00242-5330200-00001     ร"านฮงอุปกรณ3 งานไฟฟTาถนน วัสดุไฟฟTาและวิทยุ           30,275 ยกเลิก
1023 60-45-00242-5330200-00002     ร"านฮงอุปกรณ3 งานไฟฟTาถนน วัสดุไฟฟTาและวิทยุ           14,000 ยกเลิก
1024 60-45-00244-5320100-00001     โดโด" งานกําจัดขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล
รายจ�ายเพื่อให"ได"มาซึ่งบริการ           42,000 วางฎีกา

1025 60-45-00244-5320300-00001     นางสาวนงนุช พุดช�อ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ชุมชนจัดการขยะครบวงจร

           4,200 ยกเลิก

1026 60-45-00244-5320300-00002     ร"านทรัพย3ทวี พาณิชย3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ชุมชนจัดการขยะครบวงจร

           5,000 วางฎีกา

1027 60-45-00244-5320300-00003     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ชุมชนจัดการขยะครบวงจร

           1,000 วางฎีกา

1028 60-45-00244-5320300-00004     นางสาวนงนุช พุดช�อ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ชุมชนจัดการขยะครบวงจร

           4,800 วางฎีกา

1029 60-45-00244-5320300-00005     นางรุจี มูลชาติ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ชุมชนจัดการขยะครบวงจร

           4,200 วางฎีกา

1030 60-45-00244-5320300-00006     นายปgญญา หาไชย งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ชุมชนจัดการขยะครบวงจร

           1,200 วางฎีกา

1031 60-45-00244-5320300-00007     นายขยัน อาษาศรี งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ชุมชนจัดการขยะครบวงจร

          15,000 วางฎีกา

1032 60-45-00244-5330600-00001     ร"านป7าต้ิววัสดุก�อสร"าง งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุก�อสร"าง           47,804 ยกเลิก

1033 60-45-00244-5330700-00001     แสงเพ็งอะไหล�ยนต3 2526 งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส�ง                 80 วางฎีกา

1034 60-45-00244-5330800-00001     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           14,000 วางฎีกา

1035 60-45-00244-5330800-00002     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           10,000 วางฎีกา

1036 60-45-00244-5330800-00003     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           10,700 วางฎีกา

1037 60-45-00244-5330800-00004     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           14,000 วางฎีกา

1038 60-45-00244-5330800-00005     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           11,200 วางฎีกา

1039 60-45-00311-5411000-00001     กิตติมา เซอร3วิส งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

ครุภัณฑ3โรงงาน - ชุดตัด/เช่ือมแกHส            5,200 วางฎีกา

1040 60-45-00312-5320400-00001     อ.อะไหล�ยนต3ป7าต้ิว งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม               700 วางฎีกา
1041 60-45-00312-5330800-00001     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร

ป7าต้ิวจํากัด
งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           10,600 วางฎีกา

1042 60-45-00312-5330800-00002     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน            9,100 วางฎีกา

1043 60-45-00312-5330800-00003     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน            7,700 วางฎีกา

1044 60-45-00312-5330800-00004     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน            9,100 วางฎีกา

1045 60-45-00312-5330800-00005     สํานักงานสหกรณ3การเกษตร
ป7าต้ิวจํากัด

งานก�อสร"างโครงสร"าง
พื้นฐาน

วัสดุเช้ือเพลิงและหล�อล่ืน           10,500 วางฎีกา



ลําดับ เลขท่ีเอกสาร ช่ือเจ(าหนี้ งาน ประเภทรายจ,าย วงเงินอนุมัติ สถานะ
1046 60-45-00321-5320300-00001     ส.ศิรินันท3 งานส�งเสริมการเกษตร รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�

เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ส�งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม� ไร�นาสวนผสม 
เกษตรนวัตกรรมใหม�

              550 วางฎีกา

1047 60-45-00333-5320300-00001     โปรเกรส ซัพพลาย งานตลาดสด รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ

              842 วางฎีกา

1048 60-45-00333-5320300-00002     ม่ิงเมืองเซ็นเตอร3 งานตลาดสด รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�
เข"าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ - โครงการ
ตรวจสุขาภิบาลสถานประกอบการ

           8,850 วางฎีกา

     8,190,642 รวม


