
ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

1 63-45-00111-5320100-00001 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

600.00 วางฎีกา

2 63-45-00111-5320100-00002 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,240.00 วางฎีกา

3 63-45-00111-5320100-00003 
    

กันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,440.00 วางฎีกา

4 63-45-00111-5320100-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดจักรภัทรการพิมพ์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,125.00 วางฎีกา

5 63-45-00111-5320300-00001 
    

ร้านอัญชลีฟลาวเวอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี
และวันสําคัญของชาติ

1,000.00 วางฎีกา

6 63-45-00111-5320300-00002 
    

ร้านอัญชลีฟลาวเวอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี
และวันสําคัญของชาติ

1,000.00 วางฎีกา

7 63-45-00111-5320300-00003 
    

นายสุพจน์ ภิญโญรัตนโชติ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี
และวันสําคัญของชาติ

3,600.00 วางฎีกา

8 63-45-00111-5320300-00004 
    

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี
และวันสําคัญของชาติ

4,500.00 วางฎีกา

9 63-45-00111-5320300-00005 
    

นายปรากฎารณ์ สงกะภาพ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี
และวันสําคัญของชาติ

4,000.00 วางฎีกา

10 63-45-00111-5320300-00006 
    

นายนันทวุฒิ แสงเงิน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธี
และวันสําคัญของชาติ

4,000.00 วางฎีกา

11 63-45-00111-5320300-00007 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการ "หนึ่ง
ใจ...ให้ธรรมะ"

600.00 วางฎีกา

12 63-45-00111-5320300-00008 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการวันท้องถิ่น
ไทย

600.00 วางฎีกา

13 63-45-00111-5320400-00001 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,490.00 วางฎีกา
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14 63-45-00111-5320400-00002 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,700.00 ยกเลิก

15 63-45-00111-5320400-00003 
    

บริษัท ทุ่งสงชินพาณิชย์ จํากัด งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,700.00 วางฎีกา

16 63-45-00111-5320400-00004 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,270.00 ยกเลิก

17 63-45-00111-5330700-00001 
    

นางสาวธัญญ์รวี ธนประโยชน์ศักดิ์ งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200.00 วางฎีกา

18 63-45-00111-5331000-00001 
    

แป้นสุขการเกษตร งานบริหารทั่วไป วัสดุการเกษตร 2,630.00 วางฎีกา

19 63-45-00112-5320100-00001 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,500.00 วางฎีกา

20 63-45-00112-5320100-00002 
    

กันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,880.00 วางฎีกา

21 63-45-00112-5320400-00001 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 820.00 วางฎีกา

22 63-45-00112-5320400-00002 
    

บริษัท ทุ่งสงชินพาณิชย์ จํากัด งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000.00 วางฎีกา

23 63-45-00112-5320400-00003 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 590.00 วางฎีกา

24 63-45-00112-5330200-00001 
    

บริษัท ทุ่งสงชินพาณิชย์ จํากัด งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,990.00 วางฎีกา

25 63-45-00112-5330200-00002 
    

ร้านเกียรติเจริญภัณฑ์ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 958.00 วางฎีกา

26 63-45-00112-5331400-00001 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 925.00 วางฎีกา

27 63-45-00113-5320100-00001 
    

ร้านสุชาติตรายาง งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,240.00 วางฎีกา

28 63-45-00113-5320400-00001 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,200.00 วางฎีกา

29 63-45-00113-5320400-00002 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,900.00 วางฎีกา

30 63-45-00113-5320400-00003 
    

บริษัท ทุ่งสงชินพาณิชย์ จํากัด งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,000.00 วางฎีกา
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31 63-45-00113-5320400-00004 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,540.00 วางฎีกา

32 63-45-00113-5320400-00005 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,400.00 วางฎีกา

33 63-45-00113-5330100-00001 
    

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,821.90 วางฎีกา

34 63-45-00113-5331400-00001 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,300.00 วางฎีกา

35 63-45-00113-5331400-00002 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 450.00 วางฎีกา

36 63-45-00113-5331400-00003 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,640.00 วางฎีกา

37 63-45-00113-5331400-00004 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,024.00 วางฎีกา

38 63-45-00121-5320100-00001 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,750.00 วางฎีกา

39 63-45-00123-5320300-00001 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน

2,190.00 วางฎีกา

40 63-45-00123-5320300-00002 
    

นายประสิทธิ์ หล้า งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน

3,575.00 วางฎีกา

41 63-45-00211-5320100-00001 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

400.00 วางฎีกา

42 63-45-00211-5320400-00001 
    

บริษัท ทุ่งสงชินพาณิชย์ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000.00 วางฎีกา

43 63-45-00211-5331400-00001 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 840.00 วางฎีกา

44 63-45-00211-5331400-00002 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,070.00 วางฎีกา

45 63-45-00211-5410100-00001 
    

ทรัพย์ทวีรวมภัณฑ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ครุภัณฑ์สํานักงาน - เก้าอี้ทํางาน 4,500.00 วางฎีกา
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46 63-45-00212-5320300-00001 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด

2,340.00 วางฎีกา

47 63-45-00212-5320300-00002 
    

ร้านนาพรุการค้า งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด

4,410.00 วางฎีกา

48 63-45-00212-5320300-00003 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

3,212.00 วางฎีกา

49 63-45-00212-5320300-00004 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

3,600.00 วางฎีกา

50 63-45-00212-5320300-00005 
    

ร้านเกียรติเจริญภัณฑ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ

4,148.00 วางฎีกา

51 63-45-00212-5320300-00006 
    

ร้านนาพรุการค้า งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ป้องกันเด็กสมาธิสั้นติด
โทรศัพท์/ติดเกมส์

3,480.00 วางฎีกา

52 63-45-00212-5320300-00007 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ป้องกันเด็กสมาธิสั้นติด
โทรศัพท์/ติดเกมส์

1,137.00 วางฎีกา

53 63-45-00212-5320300-00008 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการหนูน้อย
ปลอดภัยร่วมใจใส่หมวกนิรภัย

2,880.00 วางฎีกา

54 63-45-00212-5320300-00009 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดจักรภัทรการพิมพ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการหนูน้อย
ปลอดภัยร่วมใจใส่หมวกนิรภัย

561.00 วางฎีกา

55 63-45-00212-5320300-00010 
    

ทรัพย์ทวีรวมภัณฑ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการหนูน้อย
ปลอดภัยร่วมใจใส่หมวกนิรภัย

3,750.00 วางฎีกา

56 63-45-00212-5320400-00001 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300.00 วางฎีกา

57 63-45-00212-5330600-00001 
    

ร้านเกียรติเจริญภัณฑ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

วัสดุก่อสร้าง 4,666.00 วางฎีกา
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58 63-45-00212-5410100-00001 
    

ทรัพย์ทวีรวมภัณฑ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ครุภัณฑ์สํานักงาน - ตู้เหล็ก 4,800.00 วางฎีกา

59 63-45-00221-5320100-00001 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,150.00 วางฎีกา

60 63-45-00221-5320100-00002 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

375.00 วางฎีกา

61 63-45-00221-5320100-00003 
    

กันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

800.00 วางฎีกา

62 63-45-00221-5320300-00001 
    

นางสาวพันวดี แก้วแท้ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1,600.00 วางฎีกา

63 63-45-00221-5320300-00002 
    

ร้านนาพรุการค้า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

1,400.00 วางฎีกา

64 63-45-00221-5320300-00003 
    

ร้านนาพรุการค้า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

720.00 ยกเลิก

65 63-45-00221-5320300-00004 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

720.00 วางฎีกา

66 63-45-00221-5320400-00001 
    

นราวิชญ์แอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,650.00 วางฎีกา

67 63-45-00221-5320400-00002 
    

อู่ สิทธิชัยการช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,840.00 วางฎีกา

68 63-45-00221-5320400-00003 
    

บริษัท ทุ่งสงชินพาณิชย์ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 700.00 วางฎีกา

69 63-45-00221-5320400-00004 
    

อู่ สิทธิชัยการช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,780.00 วางฎีกา

70 63-45-00221-5320400-00005 
    

อู่ สิทธิชัยการช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,950.00 วางฎีกา
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71 63-45-00221-5320400-00006 
    

อู่ สิทธิชัยการช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,100.00 วางฎีกา

72 63-45-00221-5320400-00007 
    

อู่ สิทธิชัยการช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,030.00 วางฎีกา

73 63-45-00221-5320400-00008 
    

อู่ สิทธิชัยการช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,040.00 วางฎีกา

74 63-45-00221-5320400-00009 
    

อู่ สิทธิชัยการช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,900.00 วางฎีกา

75 63-45-00221-5320400-00010 
    

อู่ สิทธิชัยการช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,960.00 วางฎีกา

76 63-45-00221-5330300-00001 
    

นางสาวพันวดี แก้วแท้ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุงานบ้านงานครัว - เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

1,600.00 ยกเลิก

77 63-45-00241-5320400-00001 
    

นายอุเชน ทองพรหม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,290.00 วางฎีกา

78 63-45-00241-5320400-00002 
    

อู่ สิทธิชัยการช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,600.00 วางฎีกา

79 63-45-00241-5320400-00003 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,090.00 วางฎีกา

80 63-45-00241-5320400-00004 
    

บริษัท ทุ่งสงชินพาณิชย์ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000.00 วางฎีกา

81 63-45-00244-5320100-00001 
    

นายธวัชชัย  ชอบทํากิจ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

25,500.00 วางฎีกา

82 63-45-00244-5320100-00002 
    

นายธวัชชัย  ชอบทํากิจ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

25,800.00 วางฎีกา

83 63-45-00251-5320400-00001 
    

ทุ่งสงชินพาณิชย์ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,000.00 ยกเลิก

84 63-45-00251-5320400-00002 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,900.00 วางฎีกา

85 63-45-00251-5331400-00001 
    

ร้าน เอ เจ คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,630.00 วางฎีกา
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86 63-45-00262-5320300-00001 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลที่วังคัพ

3,212.00 วางฎีกา

87 63-45-00263-5320300-00001 
    

ร้านกันต์ศิลป์ ดีไซน์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการส่งเสริมการ
จัดงานประเพณีลอยกระทง

3,060.00 วางฎีกา

88 63-45-00321-5320100-00001 
    

งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ 25,500.00 ยกเลิก

89 63-45-00321-5320100-00002 
    

งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ 25,500.00 วางฎีกา

90 63-45-00321-5320100-00003 
    

นายลอบ เกิดบัวทอง งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการ 25,200.00 วางฎีกา

91 63-45-00411-5111000-00001 
    

ร้านเกียรติเจริญภัณฑ์ งบกลาง สํารองจ่าย 437.00 วางฎีกา

92 63-45-00411-5111000-00002 
    

ร้านเกียรติเจริญภัณฑ์ งบกลาง สํารองจ่าย 2,449.00 วางฎีกา

รวม 334,965.90

สถานะ : จัดทํา,พิมพ์,อนุมัติ,ทําสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก,ทิ้งงาน
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