
ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

1 61-44-00332-5320100-00001 
    

นายวิทวัส อินทร์เอม งานกิจการประปา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

2 61-45-00111-5320100-00001 
    

นางชลอ วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

3 61-45-00111-5320100-00002 
    

นายทศ ทองสกุล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

4 61-45-00111-5320100-00003 
    

นายไพรัชต์ พัฒนเจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

5 61-45-00111-5320100-00004 
    

นางชลอ วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

6 61-45-00111-5320100-00005 
    

นายทศ ทองสกุล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

7 61-45-00111-5320100-00006 
    

ร้านอัศวิน เซอร์วิส งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,650.00 วางฎีกา

8 61-45-00111-5320100-00007 
    

นายทวีศักดิ์ เดชชู งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 12,000.00 วางฎีกา

9 61-45-00111-5320100-00008 
    

พี.โอ.เอ เซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 45,600.00 วางฎีกา

10 61-45-00111-5320100-00009 
    

ร้านอัศวิน เซอร์วิส งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,650.00 ยกเลิก

11 61-45-00111-5320100-00010 
    

นายล้อม จันทร์พงษ์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,800.00 วางฎีกา

12 61-45-00111-5320100-00011 
    

สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 720.00 วางฎีกา

13 61-45-00111-5320100-00012 
    

นายไพรัชต์ พัฒนเจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

14 61-45-00111-5320100-00013 
    

นางชลอ วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

15 61-45-00111-5320100-00014 
    

นางชลอ วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

16 61-45-00111-5320100-00015 
    

นายทศ ทองสกุล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

17 61-45-00111-5320100-00016 
    

พี.โอ.เอ เซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,355.20 ยกเลิก
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

18 61-45-00111-5320100-00017 
    

พี.โอ.เอ เซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,355.20 วางฎีกา

19 61-45-00111-5320100-00018 
    

นางชลอ วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

20 61-45-00111-5320100-00019 
    

นายไพรัชต์ พัฒนเจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

21 61-45-00111-5320100-00020 
    

นายทศ ทองสกุล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

22 61-45-00111-5320100-00021 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 750.00 ยกเลิก

23 61-45-00111-5320100-00022 
    

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จํากัด

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 750.00 วางฎีกา

24 61-45-00111-5320100-00023 
    

พี.โอ.เอ เซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,038.08 วางฎีกา

25 61-45-00111-5320100-00024 
    

นางชลอ วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

26 61-45-00111-5320100-00025 
    

นายไพรัชต์ พัฒนเจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

27 61-45-00111-5320100-00026 
    

นายทศ ทองสกุล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

28 61-45-00111-5320100-00027 
    

พี.โอ.เอ เซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,240.96 วางฎีกา

29 61-45-00111-5320100-00028 
    

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จํากัด

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,000.00 วางฎีกา

30 61-45-00111-5320100-00029 
    

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จํากัด

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 825.00 วางฎีกา

31 61-45-00111-5320100-00030 
    

นางชลอ วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

32 61-45-00111-5320100-00031 
    

นายไพรัชต์ พัฒนเจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

33 61-45-00111-5320100-00032 
    

นายทศ ทองสกุล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

34 61-45-00111-5320100-00033 
    

พี.โอ.เอ เซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 75.20 วางฎีกา
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

35 61-45-00111-5320100-00034 
    

นางชลอ วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

36 61-45-00111-5320100-00035 
    

นายไพรัชต์ พัฒนเจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

37 61-45-00111-5320100-00036 
    

นายทศ ทองสกุล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

38 61-45-00111-5320100-00037 
    

ศักดิ์สยามเครื่องเย็น งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,400.00 วางฎีกา

39 61-45-00111-5320100-00038 
    

พี.โอ.เอ เซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,216.64 วางฎีกา

40 61-45-00111-5320100-00039 
    

นางชลอ วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

41 61-45-00111-5320100-00040 
    

นางชลอ วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

42 61-45-00111-5320100-00041 
    

นางชลอ วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

43 61-45-00111-5320100-00042 
    

นายทศ ทองสกุล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

44 61-45-00111-5320100-00043 
    

นายไพรัชต์ พัฒนเจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

45 61-45-00111-5320100-00044 
    

พี.โอ.เอ เซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,420.48 วางฎีกา

46 61-45-00111-5320100-00045 
    

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จํากัด

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 720.00 วางฎีกา

47 61-45-00111-5320100-00046 
    

นางชลอ วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

48 61-45-00111-5320100-00047 
    

นายทศ ทองสกุล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

49 61-45-00111-5320100-00048 
    

นายไพรัชต์ พัฒนเจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

50 61-45-00111-5320100-00049 
    

นายแสงทอง ดอกกลิ่น งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

51 61-45-00111-5320100-00050 
    

พี.โอ.เอ เซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,343.04 วางฎีกา
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

52 61-45-00111-5320100-00051 
    

นางชลอ วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

53 61-45-00111-5320100-00052 
    

นายไพรัชต์ พัฒนเจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

54 61-45-00111-5320100-00053 
    

นายทศ ทองสกุล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

55 61-45-00111-5320100-00054 
    

นายแสงทอง ดอกกลิ่น งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

56 61-45-00111-5320100-00055 
    

นายแสงทอง ดอกกลิ่น งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

57 61-45-00111-5320100-00056 
    

พี.โอ.เอ เซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,569.28 วางฎีกา

58 61-45-00111-5320100-00057 
    

นายทศ ทองสกุล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

59 61-45-00111-5320100-00058 
    

นายไพรัชต์ พัฒนเจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

60 61-45-00111-5320100-00059 
    

นายแสงทอง ดอกกลิ่น งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

61 61-45-00111-5320100-00060 
    

นางชลอ วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

62 61-45-00111-5320100-00061 
    

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จํากัด

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 720.00 วางฎีกา

63 61-45-00111-5320100-00062 
    

พี.โอ.เอ เซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,464.00 วางฎีกา

64 61-45-00111-5320100-00063 
    

นายทวีศักดิ์ เดชชู งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,000.00 ยกเลิก

65 61-45-00111-5320100-00064 
    

นายทวีศักดิ์ เดชชู งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,000.00 วางฎีกา

66 61-45-00111-5320100-00065 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 720.00 ยกเลิก

67 61-45-00111-5320100-00066 
    

นางชลอ วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

68 61-45-00111-5320100-00067 
    

นายไพรัชต์ พัฒนเจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

69 61-45-00111-5320100-00068 
    

นายทศ ทองสกุล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

70 61-45-00111-5320100-00069 
    

นายแสงทอง ดอกกลิ่น งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

71 61-45-00111-5320100-00070 
    

นายทวีศักดิ์ เดชชู งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,000.00 วางฎีกา

72 61-45-00111-5320100-00071 
    

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จํากัด

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 720.00 วางฎีกา

73 61-45-00111-5320100-00072 
    

พี.โอ.เอ เซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,176.32 วางฎีกา

74 61-45-00111-5320100-00073 
    

นายไพรัชต์ พัฒนเจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

75 61-45-00111-5320100-00074 
    

นางชลอ วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

76 61-45-00111-5320100-00075 
    

นายแสงทอง ดอกกลิ่น งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

77 61-45-00111-5320100-00076 
    

นายทศ ทองสกุล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

78 61-45-00111-5320200-00001 
    

นางสําราญ แสงกิ่ง งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,000.00 วางฎีกา

79 61-45-00111-5320200-00002 
    

นางบุญสืบ ฤทธิ์เจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,020.00 วางฎีกา

80 61-45-00111-5320200-00003 
    

นางบุญสืบ ฤทธิ์เจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 850.00 วางฎีกา

81 61-45-00111-5320200-00004 
    

นางบุญสืบ ฤทธิ์เจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 850.00 วางฎีกา

82 61-45-00111-5320200-00005 
    

นางบุญสืบ ฤทธิ์เจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,325.00 วางฎีกา

83 61-45-00111-5320200-00006 
    

นางพมรรัตน์ สมัครการ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 800.00 ยกเลิก

84 61-45-00111-5320200-00007 
    

นางพมรรัตน์ สมัครการ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 800.00 วางฎีกา

85 61-45-00111-5320200-00008 
    

นางบุญสืบ ฤทธิ์เจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,000.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 29/6/2562  13:51:27
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

86 61-45-00111-5320200-00009 
    

นางบุญสืบ ฤทธิ์เจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,325.00 วางฎีกา

87 61-45-00111-5320200-00010 
    

นายเนวมัย นิลงาม งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 12,870.00 วางฎีกา

88 61-45-00111-5320200-00011 
    

นางบุญสืบ ฤทธิ์เจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,325.00 วางฎีกา

89 61-45-00111-5320200-00012 
    

นางบุญสืบ ฤทธิ์เจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 875.00 วางฎีกา

90 61-45-00111-5320300-00001 
    

นางบุญสืบ ฤทธิ์เจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

9,880.00 วางฎีกา

91 61-45-00111-5320300-00002 
    

บริษัทชัยวัฒน์แทรเวล จํากัด งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

221,600.00 วางฎีกา

92 61-45-00111-5320300-00003 
    

รนกรการค้า แอนด์ เซอร์วิส งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

4,500.00 วางฎีกา

93 61-45-00111-5320300-00004 
    

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จํากัด

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

720.00 ยกเลิก

94 61-45-00111-5320300-00005 
    

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จํากัด

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

720.00 วางฎีกา

95 61-45-00111-5320300-00006 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

19,261.00 วางฎีกา
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

96 61-45-00111-5320300-00007 
    

นางบุญสืบ ฤทธิ์เจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

5,220.00 วางฎีกา

97 61-45-00111-5320300-00008 
    

นายสุรศักดิ์ ปลื้มจิต งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

8,000.00 ยกเลิก

98 61-45-00111-5320300-00009 
    

นายสัญญา ธรรมมิกะ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

8,000.00 วางฎีกา

99 61-45-00111-5320300-00010 
    

นายสัญญา ธรรมมิกะ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี (วันแม่)

4,000.00 วางฎีกา

100 61-45-00111-5320300-00011 
    

นางบุญสืบ ฤทธิ์เจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี (วันแม่)

3,540.00 วางฎีกา

101 61-45-00111-5320400-00001 
    

วิรัตน์การยาง งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,240.00 วางฎีกา

102 61-45-00111-5320400-00002 
    

วิรัตน์การยาง งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,240.00 ยกเลิก

103 61-45-00111-5320400-00003 
    

คําหลุ่นรวมยาง งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,500.00 วางฎีกา

104 61-45-00111-5320400-00004 
    

ศักดิ์สยามเครื่องเย็น งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,300.00 วางฎีกา

105 61-45-00111-5320400-00005 
    

เฉลิมชัย การยาง งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 470.00 วางฎีกา

106 61-45-00111-5320400-00006 
    

นางสาวลาวัลย์  ดําทนจันทร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,320.00 วางฎีกา

107 61-45-00111-5320400-00007 
    

เจซีซีดอทคอม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,760.00 วางฎีกา
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

108 61-45-00111-5320400-00008 
    

เจซีซีดอทคอม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,250.00 วางฎีกา

109 61-45-00111-5320400-00009 
    

นางสาวลาวัลย์  ดําทนจันทร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,180.00 วางฎีกา

110 61-45-00111-5320400-00010 
    

นายสมพงษ์ ลาวงษ์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,225.00 วางฎีกา

111 61-45-00111-5320400-00011 
    

นางสาวลาวัลย์  ดําทนจันทร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,540.00 วางฎีกา

112 61-45-00111-5320400-00012 
    

บริษัท อีซูซุลพบุรี จํากัด งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,052.54 วางฎีกา

113 61-45-00111-5320400-00013 
    

บ้านหมี่คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 400.00 วางฎีกา

114 61-45-00111-5320400-00014 
    

บ้านหมี่คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 500.00 วางฎีกา

115 61-45-00111-5320400-00015 
    

นางสาวลาวัลย์  ดําทนจันทร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,290.00 วางฎีกา

116 61-45-00111-5320400-00016 
    

นางสาวลาวัลย์  ดําทนจันทร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,423.00 วางฎีกา

117 61-45-00111-5330100-00001 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 21,898.00 ยกเลิก

118 61-45-00111-5330100-00002 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 21,498.00 วางฎีกา

119 61-45-00111-5330100-00003 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 4,807.00 ยกเลิก

120 61-45-00111-5330100-00004 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 4,807.00 วางฎีกา

121 61-45-00111-5330100-00005 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 11,837.00 วางฎีกา

122 61-45-00111-5330100-00006 
    

ร้านอมรรัตน์ดอกไม้สด งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 800.00 ยกเลิก

123 61-45-00111-5330100-00007 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 4,107.00 วางฎีกา

124 61-45-00111-5330100-00008 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 13,920.00 วางฎีกา
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125 61-45-00111-5330100-00009 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,016.00 วางฎีกา

126 61-45-00111-5330100-00010 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,219.80 วางฎีกา

127 61-45-00111-5330100-00011 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 3,900.00 ยกเลิก

128 61-45-00111-5330100-00012 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 3,900.00 วางฎีกา

129 61-45-00111-5330100-00013 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 4,756.00 วางฎีกา

130 61-45-00111-5330300-00001 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 1,365.00 ยกเลิก

131 61-45-00111-5330300-00002 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 1,460.55 ยกเลิก

132 61-45-00111-5330300-00003 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 1,775.13 วางฎีกา

133 61-45-00111-5330300-00004 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 2,067.24 วางฎีกา

134 61-45-00111-5330300-00005 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 1,738.75 วางฎีกา

135 61-45-00111-5330300-00006 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 1,778.34 วางฎีกา

136 61-45-00111-5330300-00007 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 3,985.00 วางฎีกา

137 61-45-00111-5330300-00008 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 456.00 ยกเลิก

138 61-45-00111-5330300-00009 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 487.92 วางฎีกา

139 61-45-00111-5330300-00010 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 280.00 วางฎีกา

140 61-45-00111-5330300-00011 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 2,844.06 วางฎีกา

141 61-45-00111-5330300-00012 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 585.00 วางฎีกา
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142 61-45-00111-5330300-00013 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 2,642.90 วางฎีกา

143 61-45-00111-5330300-00014 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 585.00 วางฎีกา

144 61-45-00111-5330300-00015 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 2,623.64 วางฎีกา

145 61-45-00111-5330700-00001 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,909.95 ยกเลิก

146 61-45-00111-5330700-00002 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,102.55 วางฎีกา

147 61-45-00111-5330700-00003 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 577.80 วางฎีกา

148 61-45-00111-5330700-00004 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 192.60 วางฎีกา

149 61-45-00111-5330700-00005 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,435.32 วางฎีกา

150 61-45-00111-5330700-00006 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,881.51 วางฎีกา

151 61-45-00111-5330700-00007 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 856.00 วางฎีกา

152 61-45-00111-5330700-00008 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,272.06 วางฎีกา

153 61-45-00111-5330700-00009 
    

คําหลุ่นรวมยาง งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,800.00 ยกเลิก

154 61-45-00111-5330700-00010 
    

คําหลุ่นรวมยาง งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,800.00 วางฎีกา

155 61-45-00111-5330800-00001 
    

หจก.ณัฎยา 1997 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90,000.00 ยกเลิก

156 61-45-00111-5330800-00002 
    

หจก.ณัฏยา 1997 จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,069.00 ยกเลิก

157 61-45-00111-5331400-00001 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 800.00 ยกเลิก

158 61-45-00111-5331400-00002 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,200.00 ยกเลิก
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159 61-45-00111-5331400-00003 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,200.00 วางฎีกา

160 61-45-00111-5331400-00004 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 599.20 วางฎีกา

161 61-45-00111-5331400-00005 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,140.00 วางฎีกา

162 61-45-00111-5331400-00006 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 770.40 วางฎีกา

163 61-45-00111-5410100-00001 
    

บริษัท จริน เฟอร์นิเจอร์ เอ็นเตอร์ไพร์
ส จํากัด

งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์สํานักงาน - โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 13,000.00 วางฎีกา

164 61-45-00111-5410100-00002 
    

บริษัท จริน เฟอร์นิเจอร์ เอ็นเตอร์ไพร์
ส จํากัด

งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์สํานักงาน - จัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน
เปิด (กระจก)

11,000.00 วางฎีกา

165 61-45-00111-5410100-00003 
    

บริษัท จริน เฟอร์นิเจอร์ เอ็นเตอร์ไพร์
ส จํากัด

งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์สํานักงาน - เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร N96 9,000.00 วางฎีกา

166 61-45-00111-5411600-00001 
    

บริษัท เคเซอร์วิสลพบุรี จํากัด งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

8,600.00 วางฎีกา

167 61-45-00113-5320100-00001 
    

นางสาวอัฉราพรรณ คุ้มจันทร์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

168 61-45-00113-5320100-00002 
    

นางสุนทร พัฒนเจริญ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

169 61-45-00113-5320100-00003 
    

นางสาวกันยารัตน์ ชมศิริ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

170 61-45-00113-5320100-00004 
    

นางสาวกันยารัตน์ ชมศิริ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

171 61-45-00113-5320100-00005 
    

นางสุนทร พัฒนเจริญ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

172 61-45-00113-5320100-00006 
    

นางสาวอัฉราพรรณ คุ้มจันทร์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

173 61-45-00113-5320100-00007 
    

นางสาวกันยารัตน์ ชมศิริ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

174 61-45-00113-5320100-00008 
    

นางสุนทร พัฒนเจริญ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา
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175 61-45-00113-5320100-00009 
    

นางสาวกันยารัตน์ ชมศิริ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

176 61-45-00113-5320100-00010 
    

นางสาวอัฉราพรรณ คุ้มจันทร์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

177 61-45-00113-5320100-00011 
    

นางสาวอัฉราพรรณ คุ้มจันทร์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,258.00 วางฎีกา

178 61-45-00113-5320100-00012 
    

นางสุนทร พัฒนเจริญ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

179 61-45-00113-5320100-00013 
    

นางสุนทร พัฒนเจริญ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

180 61-45-00113-5320100-00014 
    

นางสาวกันยารัตน์ ชมศิริ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

181 61-45-00113-5320100-00015 
    

นางสาวอัฉราพรรณ คุ้มจันทร์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

182 61-45-00113-5320100-00016 
    

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จํากัด

งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,880.00 วางฎีกา

183 61-45-00113-5320100-00017 
    

นางสุนทร พัฒนเจริญ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

184 61-45-00113-5320100-00018 
    

นางสาวกันยารัตน์ ชมศิริ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

185 61-45-00113-5320100-00019 
    

นางสาวอัฉราพรรณ คุ้มจันทร์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

186 61-45-00113-5320100-00020 
    

นางสุนทร พัฒนเจริญ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

187 61-45-00113-5320100-00021 
    

นางสาวกันยารัตน์ ชมศิริ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

188 61-45-00113-5320100-00022 
    

นางสาวอัฉราพรรณ คุ้มจันทร์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

189 61-45-00113-5320100-00023 
    

นางสุนทร พัฒนเจริญ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

190 61-45-00113-5320100-00024 
    

นางสาวกันยารัตน์ ชมศิริ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

191 61-45-00113-5320100-00025 
    

นางสาวอัฉราพรรณ คุ้มจันทร์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา
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192 61-45-00113-5320100-00026 
    

นางสุนทร พัฒนเจริญ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

193 61-45-00113-5320100-00027 
    

นางสาวกันยารัตน์ ชมศิริ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

194 61-45-00113-5320100-00028 
    

นางสาวอัฉราพรรณ คุ้มจันทร์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,806.56 ยกเลิก

195 61-45-00113-5320100-00029 
    

นางสาวอัฉราพรรณ คุ้มจันทร์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

196 61-45-00113-5320100-00030 
    

นางสาวอัฉราพรรณ คุ้มจันทร์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,806.00 วางฎีกา

197 61-45-00113-5320100-00031 
    

นางสุนทร พัฒนเจริญ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000.00 วางฎีกา

198 61-45-00113-5320100-00032 
    

นางสาวกันยารัตน์ ชมศิริ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

199 61-45-00113-5320100-00033 
    

นางสาวกันยารัตน์ ชมศิริ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

200 61-45-00113-5320100-00034 
    

นางสุนทร พัฒนเจริญ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000.00 วางฎีกา

201 61-45-00113-5320100-00035 
    

นางสุนทร พัฒนเจริญ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000.00 ยกเลิก

202 61-45-00113-5320100-00036 
    

นางสุนทร พัฒนเจริญ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000.00 วางฎีกา

203 61-45-00113-5320100-00037 
    

นางสาวกันยารัตน์ ชมศิริ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

204 61-45-00113-5320100-00038 
    

นางสุนทร พัฒนเจริญ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000.00 วางฎีกา

205 61-45-00113-5320100-00039 
    

นางสาวกันยารัตน์ ชมศิริ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

206 61-45-00113-5320400-00001 
    

เจซีซีดอทคอม งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,200.00 วางฎีกา

207 61-45-00113-5320400-00002 
    

เจซีซีดอทคอม งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,790.00 วางฎีกา

208 61-45-00113-5320400-00003 
    

เจซีซีดอทคอม งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,650.00 วางฎีกา
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209 61-45-00113-5320400-00004 
    

เจซีซีดอทคอม งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,100.00 วางฎีกา

210 61-45-00113-5320400-00005 
    

เจซีซีดอทคอม งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,100.00 ยกเลิก

211 61-45-00113-5320400-00006 
    

บ้านหมี่คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 400.00 วางฎีกา

212 61-45-00113-5320400-00007 
    

เจซีซีดอทคอม งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,650.00 วางฎีกา

213 61-45-00113-5330100-00001 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 9,861.00 วางฎีกา

214 61-45-00113-5330100-00002 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,180.00 วางฎีกา

215 61-45-00113-5330100-00003 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 2,113.00 วางฎีกา

216 61-45-00113-5330100-00004 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,800.00 วางฎีกา

217 61-45-00113-5330100-00005 
    

สุขประเสริฐ งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 4,250.00 วางฎีกา

218 61-45-00113-5330100-00006 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 2,098.00 วางฎีกา

219 61-45-00113-5330100-00007 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 2,842.00 วางฎีกา

220 61-45-00113-5330100-00008 
    

สุขประเสริฐ งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 13,500.00 วางฎีกา

221 61-45-00113-5330100-00009 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 11,876.00 วางฎีกา

222 61-45-00113-5330100-00010 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 4,790.00 วางฎีกา

223 61-45-00113-5331400-00001 
    

เจซีซีดอทคอม งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,100.00 ยกเลิก

224 61-45-00113-5331400-00002 
    

เจซีซีดอทคอม งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,100.00 วางฎีกา

225 61-45-00113-5331400-00003 
    

เจซีซีดอทคอม งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,100.00 ยกเลิก
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226 61-45-00113-5331400-00004 
    

ห้างห้◌ุนส่วนจํากัด ศึกษาภัณฑ์ลพบุรี งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,360.00 วางฎีกา

227 61-45-00113-5331400-00005 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,335.00 วางฎีกา

228 61-45-00113-5331400-00006 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 350.00 วางฎีกา

229 61-45-00113-5331400-00007 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 700.00 วางฎีกา

230 61-45-00113-5331400-00008 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,450.00 วางฎีกา

231 61-45-00113-5331400-00009 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,520.00 วางฎีกา

232 61-45-00113-5331400-00010 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,450.00 วางฎีกา

233 61-45-00113-5410100-00001 
    

บริษัท จริน เฟอร์นิเจอร์ เอ็นเตอร์ไพร์
ส จํากัด

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์สํานักงาน - เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร N96 4,500.00 ยกเลิก

234 61-45-00113-5410100-00002 
    

บริษัท จริน เฟอร์นิเจอร์ เอ็นเตอร์ไพร์
ส จํากัด

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์สํานักงาน - เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร N96 4,500.00 ยกเลิก

235 61-45-00113-5410100-00003 
    

บริษัท จริน เฟอร์นิเจอร์ เอ็นเตอร์ไพร์
ส จํากัด

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์สํานักงาน - เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร N96 4,500.00 ยกเลิก

ครุภัณฑ์สํานักงาน - โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 6,500.00 ยกเลิก

236 61-45-00113-5410100-00004 
    

บริษัท จริน เฟอร์นิเจอร์ เอ็นเตอร์ไพร์
ส จํากัด

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์สํานักงาน - โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 6,500.00 วางฎีกา

237 61-45-00113-5410100-00005 
    

บริษัท จริน เฟอร์นิเจอร์ เอ็นเตอร์ไพร์
ส จํากัด

งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์สํานักงาน - เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร N96 4,500.00 วางฎีกา

238 61-45-00113-5411600-00001 
    

บริษัท เคเซอร์วิสลพบุรี จํากัด งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network

7,900.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000.00 วางฎีกา

239 61-45-00121-5331200-00001 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องแต่งกาย 423.72 ยกเลิก

240 61-45-00121-5331200-00002 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องแต่งกาย 847.44 วางฎีกา
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241 61-45-00121-5331200-00003 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,332.15 วางฎีกา

242 61-45-00121-5331200-00004 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องแต่งกาย 780.00 ยกเลิก

243 61-45-00121-5331200-00005 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องแต่งกาย 834.60 วางฎีกา

244 61-45-00121-5331200-00006 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,508.70 วางฎีกา

245 61-45-00121-5331200-00007 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,029.34 วางฎีกา

246 61-45-00121-5331200-00008 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,706.65 วางฎีกา

247 61-45-00211-5320100-00001 
    

นางกันย์สินี เหมือนโพธิ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

248 61-45-00211-5320100-00002 
    

นางกันย์สินี เหมือนโพธิ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

249 61-45-00212-5320100-00001 
    

นางกันย์สินี เหมือนโพธิ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

250 61-45-00212-5320100-00002 
    

นางกันย์สินี เหมือนโพธิ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

251 61-45-00212-5320100-00003 
    

นางกันย์สินี เหมือนโพธิ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

252 61-45-00212-5320100-00004 
    

นางกันย์สินี เหมือนโพธิ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

253 61-45-00212-5320100-00005 
    

นางกันย์สินี เหมือนโพธิ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

254 61-45-00212-5320100-00006 
    

นางกันย์สินี เหมือนโพธิ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

255 61-45-00212-5320100-00007 
    

นางกันย์สินี เหมือนโพธิ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

256 61-45-00212-5320100-00008 
    

ศักดิ์สยามเครื่องเย็น งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000.00 วางฎีกา

257 61-45-00212-5320100-00009 
    

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จํากัด

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,420.00 วางฎีกา
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258 61-45-00212-5320100-00010 
    

นางกันย์สินี เหมือนโพธิ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

259 61-45-00212-5320100-00011 
    

นายแสงทอง ดอกกลิ่น งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

260 61-45-00212-5320100-00012 
    

นางกันย์สินี เหมือนโพธิ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

261 61-45-00212-5320100-00013 
    

นางกันย์สินี เหมือนโพธิ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

262 61-45-00212-5320100-00014 
    

นางกันย์สินี เหมือนโพธิ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

263 61-45-00212-5320100-00015 
    

นางกันย์สินี เหมือนโพธิ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

264 61-45-00212-5320100-00016 
    

นางกันย์สินี เหมือนโพธิ์ งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

265 61-45-00212-5320400-00001 
    

ศักดิ์สยามเครื่องเย็น งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,000.00 วางฎีกา

266 61-45-00212-5320400-00002 
    

บริษัท จิระดา ออโต้ กรุ๊ป จํากัด งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,420.79 วางฎีกา

267 61-45-00212-5330100-00001 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

วัสดุสํานักงาน 11,008.00 วางฎีกา

268 61-45-00212-5330300-00001 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว 21,780.00 วางฎีกา

269 61-45-00212-5330400-00001 
    

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 263,200.00 วางฎีกา

270 61-45-00212-5330400-00002 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 78,763.20 ยกเลิก

271 61-45-00212-5330400-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม
เขื่อนป่าสัก

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 78,763.20 ยกเลิก

272 61-45-00212-5330400-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม
เขื่อนป่าสัก

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 95,091.20 วางฎีกา

273 61-45-00212-5330400-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม
เขื่อนป่าสัก

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 337,402.80 ยกเลิก

274 61-45-00212-5330400-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม
เขื่อนป่าสัก

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 337,402.80 ยกเลิก
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275 61-45-00212-5330400-00007 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม
เขื่อนป่าสัก

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 337,402.80 ยกเลิก

276 61-45-00212-5330400-00008 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนม
เขื่อนป่าสัก

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 337,402.80 วางฎีกา

277 61-45-00212-5330800-00001 
    

หจก.ณัฎยา 1997 งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,000.00 ยกเลิก

278 61-45-00212-5330800-00002 
    

หจก.ณัฏยา 1997 จํากัด งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,359.00 ยกเลิก

279 61-45-00212-5331400-00001 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 250.00 ยกเลิก

280 61-45-00212-5331400-00002 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 430.00 วางฎีกา

281 61-45-00221-5320100-00001 
    

นายสายัณห์ เกตุพันธ์ นายชํานาญ 
แถมยิ้ม นายประวิทย์ ขอนแก่น นาย
เอนก วิสาสะ นายเชิด ธานวัตร์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,500.00 วางฎีกา

282 61-45-00221-5320100-00002 
    

นายสายัณห์ เกตุพันธ์ นายชํานาญ 
แถมยิ้ม นายประวิทย์ ขอนแก่น นาย
เอนก วิสาสะ นายเชิด ธานวัตร์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,500.00 วางฎีกา

283 61-45-00221-5320100-00003 
    

นายแสงทอง ดอกกลิ่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

284 61-45-00221-5320100-00004 
    

นายสายัณห์ เกตุพันธ์ นายชํานาญ 
แถมยิ้ม นายประวิทย์ ขอนแก่น นาย
เอนก วิสาสะ นายเชิด ธานวัตร์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,500.00 วางฎีกา

285 61-45-00221-5320100-00005 
    

นายสายัณห์ เกตุพันธ์ นายชํานาญ 
แถมยิ้ม นายประวิทย์ ขอนแก่น นาย
เอนก วิสาสะ นายเชิด ธานวัตร์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,500.00 วางฎีกา

286 61-45-00221-5320100-00006 
    

นายสายัณห์ เกตุพันธ์ นายชํานาญ 
แถมยิ้ม นายประวิทย์ ขอนแก่น นาย
เอนก วิสาสะ นายเชิด ธานวัตร์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,500.00 วางฎีกา

287 61-45-00221-5320100-00007 
    

นายสายัณห์ เกตุพันธ์ นายชํานาญ 
แถมยิ้ม นายประวิทย์ ขอนแก่น นาย
เอนก วิสาสะ นายเชิด ธานวัตร์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,500.00 วางฎีกา

288 61-45-00221-5320100-00008 
    

นายประวิทย์ ขอนแก่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,250.00 ยกเลิก
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289 61-45-00221-5320100-00009 
    

นายสายัณห์ เกตุพันธ์ นายชํานาญ 
แถมยิ้ม นายประวิทย์ ขอนแก่น นาย
เอนก วิสาสะ นายเชิด ธานวัตร์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,500.00 ยกเลิก

290 61-45-00221-5320100-00010 
    

นายกฤษฎา ลอยเลิศ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

291 61-45-00221-5320100-00011 
    

นายกฤษฎา ลอยเลิศ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,750.00 วางฎีกา

292 61-45-00221-5320100-00012 
    

นายสายัณห์ เกตุพันธ์ นายชํานาญ 
แถมยิ้ม นายประวิทย์ ขอนแก่น นาย
เอนก วิสาสะ นายเชิด ธานวัตร์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 34,500.00 วางฎีกา

293 61-45-00221-5320100-00013 
    

นายสายัณห์ เกตุพันธ์ นายชํานาญ 
แถมยิ้ม นายประวิทย์ ขอนแก่น นาย
เอนก วิสาสะ นายเชิด ธานวัตร์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

294 61-45-00221-5320100-00014 
    

นายบุญลือ รักสอาด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,693.00 วางฎีกา

295 61-45-00221-5320100-00015 
    

นายสายัณห์ เกตุพันธ์ นายชํานาญ 
แถมยิ้ม นายประวิทย์ ขอนแก่น นาย
เอนก วิสาสะ นายเชิด ธานวัตร์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 35,564.00 ยกเลิก

296 61-45-00221-5320100-00016 
    

นายนายสายัณห์  เกตุพันธ์, นาย
ชํานาญ  แถมยิ้ม, นายเชิด  ธานวัตร์, 
นายกฤษดา  ลอยเลิศ และ นายเอนก  
วิสาสะ เกตุพันธ์, แถมยิ้ม, ธานวัตร์, 
ลอยเลิศ และ วิสาสะ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 35,564.00 ยกเลิก

297 61-45-00221-5320100-00017 
    

นายนายสายัณห์  เกตุพันธ์, นาย
ชํานาญ  แถมยิ้ม, นายเชิด  ธานวัตร์, 
นายกฤษดา  ลอยเลิศ และ นายเอนก  
วิสาสะ เกตุพันธ์, แถมยิ้ม, ธานวัตร์, 
ลอยเลิศ และ วิสาสะ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 35,564.00 วางฎีกา

298 61-45-00221-5320100-00018 
    

นายนายบุญลือ  รักสอาด, นายชํานาญ 
 แถมยิ้ม, นายเชิด  ธานวัตร์, นายก
ฤษดา  ลอยเลิศ และ นายเอนก  วิสาสะ 
-

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,500.00 วางฎีกา

299 61-45-00221-5320100-00019 
    

นายนายบุญลือ  รักสอาด, นายชํานาญ 
 แถมยิ้ม, นายเชิด  ธานวัตร์, นายก
ฤษดา  ลอยเลิศ และ นายเอนก  วิสาสะ 
-

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,500.00 ยกเลิก
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300 61-45-00221-5320100-00020 
    

นายนายบุญลือ  รักสอาด, นายชํานาญ 
 แถมยิ้ม, นายเชิด  ธานวัตร์, นายก
ฤษดา  ลอยเลิศ และ นายเอนก  วิสาสะ 
-

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 33,856.00 ยกเลิก

301 61-45-00221-5320100-00021 
    

นายเสนาะ แถมยิ้ม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,133.00 ยกเลิก

302 61-45-00221-5320100-00022 
    

นายเสนาะ แถมยิ้ม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,133.00 ยกเลิก

303 61-45-00221-5320100-00023 
    

นายเสนาะ แถมยิ้ม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,133.00 ยกเลิก

304 61-45-00221-5320100-00024 
    

นายเสนาะ แถมยิ้ม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,145.00 ยกเลิก

305 61-45-00221-5320100-00025 
    

นายนายบุญลือ  รักสอาด, นายชํานาญ 
 แถมยิ้ม, นายเชิด  ธานวัตร์, นายก
ฤษดา  ลอยเลิศ และ นายเอนก  วิสาสะ 
-

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 33,870.00 วางฎีกา

306 61-45-00221-5320100-00026 
    

นายเสนาะ แถมยิ้ม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,145.00 วางฎีกา

307 61-45-00221-5320100-00027 
    

นายนายบุญลือ  รักสอาด, นายชํานาญ 
 แถมยิ้ม, นายเชิด  ธานวัตร์, นายก
ฤษดา  ลอยเลิศ และ นายเอนก  วิสาสะ 
-

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,500.00 ยกเลิก

308 61-45-00221-5320100-00028 
    

นายนายบุญลือ  รักสอาด, นายชํานาญ 
 แถมยิ้ม,นายเสนาะ  แถมยิ้ม, นายก
ฤษดา  ลอยเลิศ และ นายเอนก  วิสาสะ 
-

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,500.00 วางฎีกา

309 61-45-00221-5320100-00029 
    

นายนายบุญลือ  รักสอาด, นายชํานาญ 
 แถมยิ้ม,นายเสนาะ  แถมยิ้ม, นายก
ฤษดา  ลอยเลิศ และ นายเอนก  วิสาสะ 
-

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 37,500.00 วางฎีกา

310 61-45-00223-5320300-00001 
    

ร้านท่าโขลงยาสัตว์ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

24,775.00 วางฎีกา

311 61-45-00223-5320300-00002 
    

ร้านท่าโขลงยาสัตว์ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

720.00 ยกเลิก
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312 61-45-00223-5320300-00003 
    

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จํากัด

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

720.00 วางฎีกา

313 61-45-00223-5330900-00001 
    

ร้าน พีเอส ซัพพลาย งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 80,000.00 วางฎีกา

314 61-45-00241-5320100-00001 
    

นายคุณาพร วงษ์มหันต์ นายสํารัด ใบ
จําปี

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000.00 วางฎีกา

315 61-45-00241-5320100-00002 
    

นายอนิรุธ เกสโร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 10,000.00 ยกเลิก

316 61-45-00241-5320100-00003 
    

นายอนิรุธ เกสโร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,000.00 วางฎีกา

317 61-45-00241-5320100-00004 
    

นายคุณาพร วงษ์มหันต์ นายสํารัด ใบ
จําปี

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000.00 ยกเลิก

318 61-45-00241-5320100-00005 
    

นายอนิรุธ เกสโร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,000.00 วางฎีกา

319 61-45-00241-5320100-00006 
    

นายคุณาพร วงษ์มหันต์ นายสํารัด ใบ
จําปี

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000.00 วางฎีกา

320 61-45-00241-5320100-00007 
    

นายอํานวย เต้าสกุล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,000.00 ยกเลิก

321 61-45-00241-5320100-00008 
    

นายอํานวย เต้าสกุล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,960.00 วางฎีกา

322 61-45-00241-5320100-00009 
    

นายอนิรุธ เกสโร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,000.00 วางฎีกา

323 61-45-00241-5320100-00010 
    

นายคุณาพร วงษ์มหันต์ นายสํารัด ใบ
จําปี

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000.00 วางฎีกา

324 61-45-00241-5320100-00011 
    

นายอนิรุธ เกสโร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,000.00 วางฎีกา

325 61-45-00241-5320100-00012 
    

นายคุณาพร วงษ์มหันต์ นายสํารัด ใบ
จําปี

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000.00 วางฎีกา

326 61-45-00241-5320100-00013 
    

รนกรการค้า แอนด์ เซอร์วิส งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,000.00 วางฎีกา

327 61-45-00241-5320100-00014 
    

รนกรการค้า แอนด์ เซอร์วิส งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,400.00 วางฎีกา
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328 61-45-00241-5320100-00015 
    

นายอนิรุธ เกสโร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,000.00 วางฎีกา

329 61-45-00241-5320100-00016 
    

นายคุณาพร วงษ์มหันต์ นายสํารัด ใบ
จําปี

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000.00 วางฎีกา

330 61-45-00241-5320100-00017 
    

นายอนิรุธ เกสโร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,000.00 วางฎีกา

331 61-45-00241-5320100-00018 
    

นายคุณาพร วงษ์มหันต์ นายสํารัด ใบ
จําปี

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000.00 วางฎีกา

332 61-45-00241-5320100-00019 
    

นายสํารัด ใบจําปี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,500.00 ยกเลิก

333 61-45-00241-5320100-00020 
    

นายคุณาพร วงษ์มหันต์ นายสํารัด ใบ
จําปี

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 15,000.00 ยกเลิก

334 61-45-00241-5320100-00021 
    

นายอนิรุธ เกสโร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,000.00 วางฎีกา

335 61-45-00241-5320100-00022 
    

นางสาววนิดา พานทอง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

336 61-45-00241-5320100-00023 
    

นางสาววนิดา พานทอง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

337 61-45-00241-5320100-00024 
    

นายสํารัด ใบจําปี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,500.00 วางฎีกา

338 61-45-00241-5320100-00025 
    

นายคุณาพร วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

339 61-45-00241-5320100-00026 
    

นางสาววนิดา พานทอง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,500.00 วางฎีกา

340 61-45-00241-5320100-00027 
    

นายคุณาพร วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

341 61-45-00241-5320100-00028 
    

นายอนิรุธ เกสโร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,000.00 วางฎีกา

342 61-45-00241-5320100-00029 
    

นางสาววนิดา พานทอง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

343 61-45-00241-5320100-00030 
    

นายประพัฒน์ เสมอบุตร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

344 61-45-00241-5320100-00031 
    

นายประพัฒน์ เสมอบุตร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก
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345 61-45-00241-5320100-00032 
    

นายประพัฒน์ เสมอบุตร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,048.00 วางฎีกา

346 61-45-00241-5320100-00033 
    

นายคุณาพร วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

347 61-45-00241-5320100-00034 
    

นายวิทวัส อินทร์เอม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

348 61-45-00241-5320100-00035 
    

นายประพัฒน์ เสมอบุตร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

349 61-45-00241-5320100-00036 
    

นายอนิรุธ เกสโร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,000.00 วางฎีกา

350 61-45-00241-5320100-00037 
    

นางสาววนิดา พานทอง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

351 61-45-00241-5320100-00038 
    

นายวิทวัส อินทร์เอม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก

352 61-45-00241-5320100-00039 
    

นายคุณาพร วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

353 61-45-00241-5320100-00040 
    

นางสาววนิดา พานทอง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

354 61-45-00241-5320100-00041 
    

นายอนิรุธ เกสโร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,000.00 วางฎีกา

355 61-45-00241-5320100-00042 
    

นายประพัฒน์ เสมอบุตร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

356 61-45-00241-5320100-00043 
    

นางสาววนิดา พานทอง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

357 61-45-00241-5320100-00044 
    

นายอนิรุธ เกสโร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,000.00 วางฎีกา

358 61-45-00241-5320100-00045 
    

นายคุณาพร วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

359 61-45-00241-5320100-00046 
    

นายประพัฒน์ เสมอบุตร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

360 61-45-00241-5320100-00047 
    

นายสุชิน เกิดแก่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,000.00 ยกเลิก

361 61-45-00241-5320100-00048 
    

นายสุชิน เกิดแก่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,000.00 ยกเลิก
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362 61-45-00241-5320100-00049 
    

รนกรการค้า แอนด์ เซอร์วิส งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 8,000.00 วางฎีกา

363 61-45-00241-5320100-00050 
    

นายอนิรุธ เกสโร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 9,000.00 วางฎีกา

364 61-45-00241-5320100-00051 
    

นางสาววนิดา พานทอง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

365 61-45-00241-5320100-00052 
    

นายคุณาพร วงษ์มหันต์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

366 61-45-00241-5320100-00053 
    

นายประพัฒน์ เสมอบุตร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

367 61-45-00241-5320400-00001 
    

นายประพัฒน์ เสมอบุตร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,475.00 วางฎีกา

368 61-45-00241-5320400-00002 
    

นายนิพัทธ์ การลพ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,650.00 วางฎีกา

369 61-45-00241-5320400-00003 
    

เจซีซีดอทคอม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 750.00 วางฎีกา

370 61-45-00241-5320400-00004 
    

นายนิพัทธ์ การลพ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 600.00 วางฎีกา

371 61-45-00241-5330100-00001 
    

สระแก้วบล๊อค งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุสํานักงาน 1,200.00 วางฎีกา

372 61-45-00241-5330100-00002 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุสํานักงาน 3,144.00 วางฎีกา

373 61-45-00241-5330100-00003 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุสํานักงาน 4,720.00 วางฎีกา

374 61-45-00241-5330100-00004 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุสํานักงาน 540.00 วางฎีกา

375 61-45-00241-5330200-00001 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 240.75 วางฎีกา

376 61-45-00241-5330200-00002 
    

เคหะภัณฑ์ลพบุรี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,620.00 ยกเลิก

377 61-45-00241-5330200-00003 
    

เคหะภัณฑ์ลพบุรี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,620.00 วางฎีกา

378 61-45-00241-5330200-00004 
    

ช.เซฟตี้ ไฟร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,600.00 วางฎีกา
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379 61-45-00241-5330200-00005 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 457.96 วางฎีกา

380 61-45-00241-5330200-00006 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,337.50 วางฎีกา

381 61-45-00241-5330200-00007 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,550.00 ยกเลิก

382 61-45-00241-5330200-00008 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,658.50 วางฎีกา

383 61-45-00241-5330200-00009 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,504.08 วางฎีกา

384 61-45-00241-5330200-00010 
    

เคหะภัณฑ์ลพบุรี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 31,440.00 วางฎีกา

385 61-45-00241-5330200-00011 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 483.64 วางฎีกา

386 61-45-00241-5330200-00012 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,620.93 วางฎีกา

387 61-45-00241-5330600-00001 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 1,027.20 ยกเลิก

388 61-45-00241-5330600-00002 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 1,112.80 วางฎีกา

389 61-45-00241-5330600-00003 
    

เคหะภัณฑ์ลพบุรี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 40,330.00 ยกเลิก

390 61-45-00241-5330600-00004 
    

เคหะภัณฑ์ลพบุรี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 40,330.00 วางฎีกา

391 61-45-00241-5330600-00005 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 3,711.83 วางฎีกา

392 61-45-00241-5330600-00006 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 1,611.42 วางฎีกา

393 61-45-00241-5330600-00007 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 1,316.10 วางฎีกา

394 61-45-00241-5330600-00008 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 3,925.00 ยกเลิก

395 61-45-00241-5330600-00009 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 4,199.75 วางฎีกา
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396 61-45-00241-5330600-00010 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 7,314.52 วางฎีกา

397 61-45-00241-5330600-00011 
    

เคหะภัณฑ์ลพบุรี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 30,500.00 วางฎีกา

398 61-45-00241-5330600-00012 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 7,391.56 วางฎีกา

399 61-45-00241-5330600-00013 
    

ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 5,138.14 วางฎีกา

400 61-45-00241-5331400-00001 
    

เจซีซีดอทคอม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,100.00 ยกเลิก

401 61-45-00241-5331400-00002 
    

เจซีซีดอทคอม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,100.00 วางฎีกา

402 61-45-00241-5331400-00003 
    

บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 840.00 วางฎีกา

403 61-45-00241-5332000-00001 
    

นางมาลัย พัวพันยุทธการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุอื่น 60,000.00 วางฎีกา

404 61-45-00241-5332000-00002 
    

นางมาลัย พัวพันยุทธการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุอื่น 60,000.00 วางฎีกา

405 61-45-00241-5332000-00003 
    

นางมาลัย พัวพันยุทธการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุอื่น 60,000.00 วางฎีกา

406 61-45-00241-5332000-00004 
    

มาลัยการค้า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุอื่น 60,000.00 วางฎีกา

407 61-45-00241-5332000-00005 
    

มาลัยการค้า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุอื่น 60,000.00 วางฎีกา

408 61-45-00241-5332000-00006 
    

มาลัยการค้า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุอื่น 60,000.00 วางฎีกา

409 61-45-00241-5410100-00001 
    

บริษัท จริน เฟอร์นิเจอร์ เอ็นเตอร์ไพร์
ส จํากัด

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์สํานักงาน - เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร N96 4,500.00 วางฎีกา

410 61-45-00241-5410100-00002 
    

บริษัท จริน เฟอร์นิเจอร์ เอ็นเตอร์ไพร์
ส จํากัด

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์สํานักงาน - โต๊ะทํางานเหล็กพร้อมกระจก 6,500.00 วางฎีกา

411 61-45-00252-5320300-00001 
    

ศุภวิชญ์ การค้า แอนด์ เซอร์วิส งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล

10,000.00 วางฎีกา
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412 61-45-00252-5320300-00002 
    

นางบุญสืบ ฤทธิ์เจริญ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - การจัดฝึกอบรม 
ประชุม ชี้แจงทําความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีงานในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์

12,750.00 วางฎีกา

413 61-45-00252-5320300-00003 
    

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จํากัด

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - การส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมโครงการ "รักนํ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน"

720.00 ยกเลิก

414 61-45-00252-5320300-00004 
    

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จํากัด

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - การส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมโครงการ "รักนํ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน"

720.00 ยกเลิก

415 61-45-00252-5320300-00005 
    

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จํากัด

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - การส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมโครงการ "รักนํ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน"

720.00 วางฎีกา

416 61-45-00252-5320300-00006 
    

บริษัท สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ อิงค์เจ็ท 
จํากัด

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - การส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมโครงการ "รักนํ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน"

720.00 ยกเลิก

417 61-45-00252-5320300-00007 
    

นางบุญสืบ ฤทธิ์เจริญ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - การส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมโครงการ "รักนํ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน"

11,375.00 วางฎีกา

418 61-45-00252-5320300-00008 
    

นายสุชิน เกิดแก่น งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - การส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมโครงการ "รักนํ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน"

2,000.00 วางฎีกา

419 61-45-00252-5320300-00009 
    

นางสํารวม คําสวัสดิ์ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - การส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมโครงการ "รักนํ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน"

23,200.00 วางฎีกา

420 61-45-00262-5320300-00001 
    

ศูภวิชญ์ การค้า แอนด์ เซอร์วิส งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัด
แข่งขันกีฬา

16,200.00 ยกเลิก
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421 61-45-00262-5320300-00002 
    

รนกรการค้า แอนด์ เซอร์วิส งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัด
แข่งขันกีฬา

16,200.00 วางฎีกา

422 61-45-00262-5331300-00001 
    

FBT สปอร์ต 2000 งานกีฬาและนันทนาการ วัสดุกีฬา 99,730.00 ยกเลิก

423 61-45-00262-5331300-00002 
    

FBT สปอร์ต 2000 งานกีฬาและนันทนาการ วัสดุกีฬา 100,000.00 วางฎีกา

424 61-45-00263-5320300-00001 
    

นางสําราญ แสงกิ่ง งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานจัดกิจกรรม

1,000.00 ยกเลิก

425 61-45-00263-5320300-00002 
    

นางบุญสืบ ฤทธิ์เจริญ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ

21,000.00 วางฎีกา

426 61-45-00263-5320300-00003 
    

สุชินซาวด์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ

9,000.00 วางฎีกา

427 61-45-00321-5410400-00001 
    

บริษัท ทีเอสเอ็น เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

งานส่งเสริมการเกษตร ครุภัณฑ์การเกษตร - จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า แบบหอย
โข่ง

26,800.00 วางฎีกา

428 61-45-00321-5410600-00001 
    

บริษัท ทีเอสเอ็น เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จํากัด

งานส่งเสริมการเกษตร ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 3 กิโลวัตต์

27,500.00 วางฎีกา

429 61-45-00332-5320100-00001 
    

นายแสงทอง ดอกกลิ่น งานกิจการประปา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

430 61-45-00332-5320100-00002 
    

นายแสงทอง ดอกกลิ่น งานกิจการประปา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

431 61-45-00332-5320100-00003 
    

นายแสงทอง ดอกกลิ่น งานกิจการประปา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

432 61-45-00332-5320100-00004 
    

นายแสงทอง ดอกกลิ่น งานกิจการประปา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

433 61-45-00332-5320100-00005 
    

นายแสงทอง ดอกกลิ่น งานกิจการประปา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

434 61-45-00332-5320100-00006 
    

นายแสงทอง ดอกกลิ่น งานกิจการประปา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

435 61-45-00332-5320100-00007 
    

นายแสงทอง ดอกกลิ่น งานกิจการประปา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 ยกเลิก
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436 61-45-00332-5320100-00008 
    

นายแสงทอง ดอกกลิ่น งานกิจการประปา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,750.00 วางฎีกา

437 61-45-00332-5320100-00009 
    

นายวิทวัส อินทร์เอม งานกิจการประปา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

438 61-45-00332-5320100-00010 
    

นายวิทวัส อินทร์เอม งานกิจการประปา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

439 61-45-00332-5320100-00011 
    

นายวิทวัส อินทร์เอม งานกิจการประปา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

440 61-45-00332-5320100-00012 
    

นายวิทวัส อินทร์เอม งานกิจการประปา รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,500.00 วางฎีกา

441 61-45-00411-5111000-00001 
    

รนกรการค้า แอนด์ เซอร์วิส งบกลาง สํารองจ่าย 20,000.00 วางฎีกา

442 61-45-00411-5111000-00002 
    

หจก.ณัฎยา 1997 งบกลาง สํารองจ่าย 7,567.00 วางฎีกา

443 61-45-00411-5111000-00003 
    

หจก.ณัฏยา 1997 จํากัด งบกลาง สํารองจ่าย 7,471.00 วางฎีกา

รวม 6,151,479.09

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