
ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

1 64-44-00111-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,184.34 วางฎีกา

2 64-44-00111-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,450.00 วางฎีกา

3 64-44-00111-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,679.80 วางฎีกา

4 64-44-00111-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,541.44 วางฎีกา

5 64-44-00111-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,303.10 วางฎีกา

6 64-44-00111-5330800-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,884.56 วางฎีกา

7 64-44-00111-5330800-00007 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,139.20 วางฎีกา

8 64-44-00113-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 69.00 วางฎีกา

9 64-44-00113-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 272.40 วางฎีกา

10 64-44-00113-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 214.50 วางฎีกา

11 64-44-00113-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 146.58 วางฎีกา

12 64-44-00113-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 162.00 วางฎีกา

13 64-44-00113-5330800-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 165.99 วางฎีกา

14 64-44-00113-5330800-00007 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 168.00 วางฎีกา

15 64-44-00123-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,547.20 วางฎีกา

16 64-44-00123-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,753.20 วางฎีกา

17 64-44-00123-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,918.40 วางฎีกา
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18 64-44-00123-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,093.20 วางฎีกา

19 64-44-00123-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,739.20 วางฎีกา

20 64-44-00123-5330800-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22,334.60 วางฎีกา

21 64-44-00123-5330800-00007 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 17,896.00 วางฎีกา

22 64-44-00211-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 88.00 วางฎีกา

23 64-44-00241-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,141.89 วางฎีกา

24 64-44-00241-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,667.20 วางฎีกา

25 64-44-00241-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,687.00 วางฎีกา

26 64-44-00241-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 79.20 วางฎีกา

27 64-44-00241-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,044.20 วางฎีกา

28 64-44-00241-5330800-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,003.60 วางฎีกา

29 64-44-00244-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 17,304.40 วางฎีกา

30 64-44-00244-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,198.60 วางฎีกา

31 64-44-00244-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 17,689.09 วางฎีกา

32 64-44-00244-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18,303.79 วางฎีกา

33 64-44-00244-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 17,618.80 วางฎีกา

34 64-44-00244-5330800-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22,247.40 วางฎีกา
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35 64-44-00244-5330800-00007 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18,858.99 วางฎีกา

36 64-44-00334-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 233.00 วางฎีกา

37 64-44-00334-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 237.00 วางฎีกา

38 64-44-00334-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 237.00 ยกเลิก

39 64-44-00334-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,612.80 วางฎีกา

40 64-44-00334-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,969.80 ยกเลิก

41 64-44-00334-5330800-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,969.80 วางฎีกา

42 64-45-00111-5320100-00001 
    

ร้านศุภกร งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,240.00 วางฎีกา

43 64-45-00111-5320100-00002 
    

มายเฟรนด์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

500.00 วางฎีกา

44 64-45-00111-5320100-00003 
    

นายทวีศักดิ์  มณีวรรณ์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,000.00 วางฎีกา

45 64-45-00111-5320300-00001 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตําบล

450.00 วางฎีกา

46 64-45-00111-5320300-00002 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตําบล

1,530.00 วางฎีกา

47 64-45-00111-5320300-00003 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

4,500.00 วางฎีกา

48 64-45-00111-5320300-00004 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

4,500.00 วางฎีกา

49 64-45-00111-5320300-00005 
    

นายเรืองศักดิ์ จันทร์นวล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

1,200.00 วางฎีกา
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50 64-45-00111-5320300-00006 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

2,500.00 วางฎีกา

51 64-45-00111-5320300-00007 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

2,080.00 วางฎีกา

52 64-45-00111-5320300-00008 
    

ยงสวัสดิ์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

2,100.00 วางฎีกา

53 64-45-00111-5320300-00009 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

900.00 วางฎีกา

54 64-45-00111-5320300-00010 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

1,746.00 วางฎีกา

55 64-45-00111-5320300-00011 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

900.00 วางฎีกา

56 64-45-00111-5320300-00012 
    

นายสิงห์แก้ว ดูเบี่ยง งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

57 64-45-00111-5320300-00013 
    

นายปกรณ์ กาอ้าย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

58 64-45-00111-5320300-00014 
    

นายดวงแก้ว เมืองปา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

59 64-45-00111-5320300-00015 
    

นายนิติศาสตร์ กันธพงษ์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

60 64-45-00111-5320300-00016 
    

นายคํานวล ทิพพะยะ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

61 64-45-00111-5320300-00017 
    

นายวัลลภ มหาวัน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา
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62 64-45-00111-5320300-00018 
    

นายสมบูรณ์ มหาวรรณ์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

63 64-45-00111-5320300-00019 
    

นายพิชัย รวงคํา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

64 64-45-00111-5320300-00020 
    

นายสมศักดิ์ จิตร์เจริญ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

65 64-45-00111-5320300-00021 
    

นายไตรรัตน์ สีออน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

66 64-45-00111-5320300-00022 
    

นายธานี ทรายมูล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

67 64-45-00111-5320300-00023 
    

นายพงศ์ภัทร์ กรณ์ธนพงศ์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

68 64-45-00111-5320300-00024 
    

นายประสงค์ แสงสุภา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

69 64-45-00111-5320300-00025 
    

นางนิ่มอนงค์ คุณหลวง งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

70 64-45-00111-5320300-00026 
    

นายคเชนทร์ มาวงค์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

71 64-45-00111-5320300-00027 
    

นายไตรรงค์ ปางกาง งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

72 64-45-00111-5320300-00028 
    

นายสมบูรณ์ บุษดี งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

73 64-45-00111-5320300-00029 
    

นายบรรหาร สุริยะ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

74 64-45-00111-5320300-00030 
    

นายสมศักดิ์ ชัยลังกา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

75 64-45-00111-5320300-00031 
    

นายณรงค์ ปัญญากุล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลหรือ ผู้บริหารเทศบาล

500.00 วางฎีกา

76 64-45-00111-5320300-00032 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการพัฒนา
บุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่
อาย

600.00 วางฎีกา

77 64-45-00111-5320400-00001 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 780.00 วางฎีกา

78 64-45-00111-5320400-00002 
    

บริษัท นอร์ทเวฟ จํากัด งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,127.61 วางฎีกา

79 64-45-00111-5320400-00003 
    

นายอุทัย  หงษ์ทอง งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,100.00 วางฎีกา

80 64-45-00111-5320400-00004 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,085.00 วางฎีกา

81 64-45-00111-5320400-00005 
    

บริษัท นอร์ทเวฟ จํากัด งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,389.31 วางฎีกา

82 64-45-00111-5320400-00006 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,435.00 วางฎีกา

83 64-45-00111-5320400-00007 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,970.00 วางฎีกา

84 64-45-00111-5320400-00008 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,700.00 วางฎีกา

85 64-45-00111-5330100-00001 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,100.00 วางฎีกา

86 64-45-00111-5330100-00002 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,945.00 วางฎีกา

87 64-45-00111-5330100-00003 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,360.00 วางฎีกา

88 64-45-00111-5330100-00004 
    

นายปิยะ  ต๊ะวิชัย งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,200.00 วางฎีกา
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89 64-45-00111-5330100-00005 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,090.00 วางฎีกา

90 64-45-00111-5330100-00006 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,937.00 วางฎีกา

91 64-45-00111-5330100-00007 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,170.00 วางฎีกา

92 64-45-00111-5330100-00008 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,258.00 วางฎีกา

93 64-45-00111-5330100-00009 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 4,500.00 วางฎีกา

94 64-45-00111-5330100-00010 
    

นายสนอง ป้อสีลา งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,200.00 วางฎีกา

95 64-45-00111-5330100-00011 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,302.00 วางฎีกา

96 64-45-00111-5330100-00012 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,407.00 วางฎีกา

97 64-45-00111-5330100-00013 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 300.00 วางฎีกา

98 64-45-00111-5330100-00014 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 3,507.00 วางฎีกา

99 64-45-00111-5330100-00015 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,526.00 วางฎีกา

100 64-45-00111-5330100-00016 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,680.00 วางฎีกา

101 64-45-00111-5330100-00017 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,340.00 วางฎีกา

102 64-45-00111-5330100-00018 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 3,500.00 วางฎีกา

103 64-45-00111-5330100-00019 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 3,383.00 วางฎีกา

104 64-45-00111-5330100-00020 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,280.00 วางฎีกา

105 64-45-00111-5330100-00021 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 3,250.00 วางฎีกา
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106 64-45-00111-5330100-00022 
    

ร้านอริสาเทรดดิ้ง งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,580.00 วางฎีกา

107 64-45-00111-5330100-00023 
    

ร้านอริสาเทรดดิ้ง งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,250.00 วางฎีกา

108 64-45-00111-5330100-00024 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,016.00 วางฎีกา

109 64-45-00111-5330100-00025 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,827.00 วางฎีกา

110 64-45-00111-5330100-00026 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,875.00 วางฎีกา

111 64-45-00111-5330100-00027 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 3,006.00 วางฎีกา

112 64-45-00111-5330100-00028 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,630.00 วางฎีกา

113 64-45-00111-5330200-00001 
    

บริษัท กระปุกคอมพิวเตอร์ (ฝาง) 
จํากัด

งานบริหารทั่วไป วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,765.00 วางฎีกา

114 64-45-00111-5330600-00001 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไป วัสดุก่อสร้าง 331.00 วางฎีกา

115 64-45-00111-5330600-00002 
    

บริษัท ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุก่อสร้าง 1,530.00 วางฎีกา

116 64-45-00111-5330600-00003 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไป วัสดุก่อสร้าง 2,430.00 วางฎีกา

117 64-45-00111-5330700-00001 
    

ร้านแม่อายรุ่งเรือง งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 12,800.00 วางฎีกา

118 64-45-00111-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,637.70 วางฎีกา

119 64-45-00111-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,754.58 วางฎีกา

120 64-45-00111-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,986.90 วางฎีกา

121 64-45-00111-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,827.64 วางฎีกา

122 64-45-00111-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,662.50 วางฎีกา
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123 64-45-00111-5331400-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,180.00 วางฎีกา

124 64-45-00113-5320400-00001 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150.00 วางฎีกา

125 64-45-00113-5320400-00002 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,665.00 วางฎีกา

126 64-45-00113-5330300-00001 
    

ร้านอริสาเทรดดิ้ง งานบริหารงานคลัง วัสดุงานบ้านงานครัว 945.00 วางฎีกา

127 64-45-00113-5330300-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดบุญช่วยพาณิชย์แม่
อาย

งานบริหารงานคลัง วัสดุงานบ้านงานครัว 1,890.00 วางฎีกา

128 64-45-00113-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 84.90 วางฎีกา

129 64-45-00113-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 87.60 วางฎีกา

130 64-45-00113-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 182.40 วางฎีกา

131 64-45-00113-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90.90 วางฎีกา

132 64-45-00113-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90.60 วางฎีกา

133 64-45-00123-5320300-00001 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการพัฒนา
ศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2,400.00 วางฎีกา

134 64-45-00123-5320300-00002 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการพัฒนา
ศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2,400.00 วางฎีกา

135 64-45-00123-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,298.20 วางฎีกา

136 64-45-00123-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,124.60 วางฎีกา

137 64-45-00123-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,964.00 วางฎีกา

138 64-45-00123-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,416.20 วางฎีกา
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139 64-45-00123-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,350.60 วางฎีกา

140 64-45-00211-5320400-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,970.00 วางฎีกา

141 64-45-00211-5320400-00002 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,590.00 วางฎีกา

142 64-45-00211-5320400-00003 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,615.00 วางฎีกา

143 64-45-00211-5320400-00004 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 400.00 วางฎีกา

144 64-45-00211-5320400-00005 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,440.00 วางฎีกา

145 64-45-00211-5320400-00006 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,190.00 วางฎีกา

146 64-45-00211-5330100-00001 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 3,195.00 วางฎีกา

147 64-45-00211-5330100-00002 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 3,142.00 วางฎีกา

148 64-45-00211-5330100-00003 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,050.00 วางฎีกา

149 64-45-00211-5330100-00004 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,791.00 วางฎีกา

150 64-45-00211-5330100-00005 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,563.00 วางฎีกา

151 64-45-00211-5330100-00006 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 3,243.00 วางฎีกา

152 64-45-00211-5330100-00007 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,888.00 วางฎีกา

153 64-45-00211-5330100-00008 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,221.00 วางฎีกา

154 64-45-00211-5330100-00009 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,125.00 วางฎีกา

155 64-45-00211-5330100-00010 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,757.00 วางฎีกา
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156 64-45-00211-5330100-00011 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,313.00 วางฎีกา

157 64-45-00211-5330100-00012 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 525.00 วางฎีกา

158 64-45-00211-5330700-00001 
    

นายทัน เวชโกศล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 950.00 ยกเลิก

159 64-45-00211-5330700-00002 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 950.00 วางฎีกา

160 64-45-00211-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 112.80 วางฎีกา

161 64-45-00211-5330900-00001 
    

ร้าน ส.พานิช งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,930.00 วางฎีกา

162 64-45-00211-5331000-00001 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุการเกษตร 3,900.00 วางฎีกา

163 64-45-00214-5320100-00001 
    

นายทวีศักดิ์  มณีวรรณ์ งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,500.00 วางฎีกา

164 64-45-00214-5320100-00002 
    

นางสาวนิภา  ก้อนแก้ว งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

600.00 วางฎีกา

165 64-45-00214-5320100-00003 
    

นางเสาร์วนิต  อุดทังกันทา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

600.00 วางฎีกา

166 64-45-00214-5320100-00004 
    

นางกัญญาภัค  ไทยสันทัด งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

600.00 วางฎีกา

167 64-45-00214-5320100-00005 
    

นางสาวฉัตธียา  ก้อนแก้ว งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

600.00 วางฎีกา

168 64-45-00214-5320100-00006 
    

นางสาวธนพร  เมืองเย็น งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

600.00 วางฎีกา

169 64-45-00214-5320100-00007 
    

นางสาวชิดชนก  แข่งขัน งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

600.00 วางฎีกา

170 64-45-00214-5320100-00008 
    

นางสาวเขมิกา  ปันนางหน้อย งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

600.00 วางฎีกา

171 64-45-00214-5320100-00009 
    

นางสาววาสนา  ชิดไทย งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

600.00 วางฎีกา

172 64-45-00214-5320100-00010 
    

นางสาวนํ้าผึ้ง  ใจตา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

600.00 วางฎีกา
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173 64-45-00214-5320100-00011 
    

นางสาวณัฎฐณิชา  พรรณ์ยงค์ งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

600.00 วางฎีกา

174 64-45-00221-5320300-00001 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

2,100.00 วางฎีกา

175 64-45-00221-5320300-00002 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

2,375.00 วางฎีกา

176 64-45-00221-5320400-00001 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,840.00 วางฎีกา

177 64-45-00221-5320400-00002 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 770.00 ยกเลิก

178 64-45-00221-5320400-00003 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 770.00 วางฎีกา

179 64-45-00221-5320400-00004 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,900.00 วางฎีกา

180 64-45-00221-5320400-00005 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 360.00 วางฎีกา

181 64-45-00221-5320400-00006 
    

นายเทวิน  หงษ์ประสิทธิ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,400.00 วางฎีกา

182 64-45-00221-5320400-00007 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,115.00 วางฎีกา

183 64-45-00221-5320400-00008 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,580.00 วางฎีกา

184 64-45-00221-5320400-00009 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,700.00 วางฎีกา

185 64-45-00221-5320400-00010 
    

นายเทวิน  หงษ์ประสิทธิ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,300.00 วางฎีกา

186 64-45-00221-5320400-00011 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,000.00 วางฎีกา

187 64-45-00221-5320400-00012 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,060.00 วางฎีกา

188 64-45-00221-5320400-00013 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,190.00 วางฎีกา
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189 64-45-00221-5320400-00014 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 500.00 วางฎีกา

190 64-45-00221-5320400-00015 
    

นายทัน เวชโกศล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300.00 วางฎีกา

191 64-45-00221-5320400-00016 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,860.00 วางฎีกา

192 64-45-00221-5320400-00017 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,680.00 วางฎีกา

193 64-45-00221-5320400-00018 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,780.00 วางฎีกา

194 64-45-00221-5320400-00019 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 260.00 วางฎีกา

195 64-45-00221-5330100-00001 
    

นายสนอง ป้อสีลา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุสํานักงาน 450.00 วางฎีกา

196 64-45-00221-5330100-00002 
    

นายสนอง ป้อสีลา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุสํานักงาน 450.00 วางฎีกา

197 64-45-00221-5330100-00003 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุสํานักงาน 1,200.00 วางฎีกา

198 64-45-00221-5330100-00004 
    

นายวัลลภ มหาวัน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุสํานักงาน 680.00 ยกเลิก

199 64-45-00221-5330100-00005 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุสํานักงาน 680.00 วางฎีกา

200 64-45-00221-5331100-00001 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 900.00 วางฎีกา

201 64-45-00241-5320400-00001 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,640.00 วางฎีกา

202 64-45-00241-5320400-00002 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 665.00 วางฎีกา

203 64-45-00241-5320400-00003 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,400.00 วางฎีกา

204 64-45-00241-5330100-00001 
    

นายสนอง ป้อสีลา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุสํานักงาน 1,490.00 วางฎีกา

205 64-45-00241-5330600-00001 
    

บริษัท ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 2,940.00 วางฎีกา
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206 64-45-00241-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,084.20 วางฎีกา

207 64-45-00241-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,410.80 วางฎีกา

208 64-45-00241-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,419.20 วางฎีกา

209 64-45-00241-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,487.60 วางฎีกา

210 64-45-00241-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,403.20 วางฎีกา

211 64-45-00244-5330700-00001 
    

นายทัน เวชโกศล งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 400.00 วางฎีกา

212 64-45-00244-5330700-00002 
    

นายแดง สุภาแดง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 700.00 วางฎีกา

213 64-45-00244-5330700-00003 
    

นายทัน เวชโกศล งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 500.00 วางฎีกา

214 64-45-00244-5330700-00004 
    

นายทัน เวชโกศล งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 600.00 วางฎีกา

215 64-45-00244-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,475.80 วางฎีกา

216 64-45-00244-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,065.80 วางฎีกา

217 64-45-00244-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,094.00 วางฎีกา

218 64-45-00244-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 26,901.20 วางฎีกา

219 64-45-00244-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27,034.09 วางฎีกา

220 64-45-00244-5331000-00001 
    

สวนตะกอน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุการเกษตร 4,010.00 วางฎีกา

221 64-45-00244-5331000-00002 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุการเกษตร 430.00 วางฎีกา

222 64-45-00244-5331000-00003 
    

ร้านอริสาเทรดดิ้ง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุการเกษตร 2,970.00 วางฎีกา
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

223 64-45-00244-5331200-00001 
    

ร้านอริสาเทรดดิ้ง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเครื่องแต่งกาย 2,500.00 วางฎีกา

224 64-45-00252-5320200-00001 
    

นายปิยะ  ต๊ะวิชัย งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,000.00 วางฎีกา

225 64-45-00252-5320200-00002 
    

มายเฟรนด์ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,800.00 วางฎีกา

226 64-45-00252-5320300-00001 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลตําบลแม่อาย

450.00 วางฎีกา

227 64-45-00263-5320300-00001 
    

นายแก้ว  ดวงแสง งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประเพณียี่
เป็ง

600.00 วางฎีกา

228 64-45-00263-5320300-00002 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสรงนํ้าพระ
นางมะลิกา

4,500.00 วางฎีกา

229 64-45-00263-5320300-00003 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสรงนํ้าพระ
นางมะลิกา

1,638.00 วางฎีกา

230 64-45-00334-5320400-00001 
    

แม่อายแอร์ 51 งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,400.00 วางฎีกา

231 64-45-00334-5320400-00002 
    

แม่อายแอร์ 51 งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,650.00 วางฎีกา

232 64-45-00334-5320400-00003 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,200.00 วางฎีกา

233 64-45-00334-5320400-00004 
    

บริษัท  โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่  
จํากัด

งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,140.00 วางฎีกา

234 64-45-00334-5320400-00005 
    

บริษัท  โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่  
จํากัด

งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,647.80 วางฎีกา

235 64-45-00334-5320400-00006 
    

บริษัท  โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่  
จํากัด

งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,097.20 วางฎีกา

236 64-45-00334-5330100-00001 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 771.00 วางฎีกา

237 64-45-00334-5330100-00002 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 508.00 วางฎีกา
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238 64-45-00334-5330100-00003 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 473.00 วางฎีกา

239 64-45-00334-5330100-00004 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 552.00 วางฎีกา

240 64-45-00334-5330100-00005 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 521.00 วางฎีกา

241 64-45-00334-5330100-00006 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 696.00 วางฎีกา

242 64-45-00334-5330100-00007 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 683.00 วางฎีกา

243 64-45-00334-5330100-00008 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 1,003.00 วางฎีกา

244 64-45-00334-5330100-00009 
    

ร้านอริสาเทรดดิ้ง งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 4,400.00 วางฎีกา

245 64-45-00334-5330100-00010 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 762.00 วางฎีกา

246 64-45-00334-5330100-00011 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 657.00 วางฎีกา

247 64-45-00334-5330100-00012 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 797.00 วางฎีกา

248 64-45-00334-5330100-00013 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 705.00 วางฎีกา

249 64-45-00334-5330300-00001 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุงานบ้านงานครัว 2,800.00 วางฎีกา

250 64-45-00334-5330600-00001 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุก่อสร้าง 3,950.00 วางฎีกา

251 64-45-00334-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,844.00 วางฎีกา

252 64-45-00334-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,844.00 วางฎีกา

253 64-45-00334-5330900-00001 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,000.00 วางฎีกา

254 64-45-00334-5331000-00001 
    

ร้านอริสาเทรดดิ้ง งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุการเกษตร 2,350.00 วางฎีกา
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255 64-45-00334-5331400-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,688.00 วางฎีกา

256 64-45-00334-5410400-00001 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ ครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องพ่นยาสะพายหลัง 2,850.00 วางฎีกา

257 64-45-00334-5410500-00001 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - รถเข็นปูน 2,900.00 วางฎีกา

258 64-45-00334-5410900-00001 
    

ร้าน ส.พานิช งานโรงฆ่าสัตว์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - ถังนํ้าแข็ง 4,850.00 วางฎีกา

259 64-45-00411-5111000-00001 
    

ร้านอริสาเทรดดิ้ง งบกลาง สํารองจ่าย 700.00 วางฎีกา

260 64-45-00411-5111000-00002 
    

ร้านอริสาเทรดดิ้ง งบกลาง สํารองจ่าย 700.00 วางฎีกา

รวม 848,960.20

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