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1 61-45-00111-5320100-00001 
    

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000.00 วางฎีกา

2 61-45-00111-5320100-00002 
    

จันทร์ศิลป์มีเดีย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 450.00 วางฎีกา

3 61-45-00111-5320100-00003 
    

วัลลา ดอกไม้สด งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,000.00 วางฎีกา

4 61-45-00111-5320100-00004 
    

ร้านออพติคเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,850.00 วางฎีกา

5 61-45-00111-5320100-00005 
    

จันทร์ศิลป์มีเดีย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 580.00 วางฎีกา

6 61-45-00111-5320100-00006 
    

ร้านออพติคเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,200.00 วางฎีกา

7 61-45-00111-5320100-00007 
    

ร้านออพติคเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,587.50 วางฎีกา

8 61-45-00111-5320100-00008 
    

ร้านออพติคเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,060.00 วางฎีกา

9 61-45-00111-5320100-00009 
    

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 580.00 วางฎีกา

10 61-45-00111-5320200-00001 
    

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 384.00 วางฎีกา

11 61-45-00111-5320200-00002 
    

บริษัท โอชิน โฮมเมดเบเกอรี่ จํากัด งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 264.00 วางฎีกา

12 61-45-00111-5320200-00003 
    

บริษัท โอชิน โฮมเมดเบเกอรี่ จํากัด งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 600.00 วางฎีกา

13 61-45-00111-5320200-00004 
    

บริษัท โอชิน โฮมเมดเบเกอรี่ จํากัด งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 216.00 วางฎีกา

14 61-45-00111-5320200-00005 
    

บริษัท โอชิน โฮมเมดเบเกอรี่ จํากัด งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 360.00 วางฎีกา

15 61-45-00111-5320200-00006 
    

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 600.00 วางฎีกา

16 61-45-00111-5320200-00007 
    

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 625.00 วางฎีกา
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17 61-45-00111-5320300-00001 
    

นางสาววิภารัตน์  ซ้อนฝั้น งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์และการอํานวย
ความสะดวกในการบริการประชาชนของ อบต.นํ้า
บ่อหลวง

96,000.00 วางฎีกา

18 61-45-00111-5320300-00002 
    

วัลลา ดอกไม้สด งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา

1,000.00 วางฎีกา

19 61-45-00111-5320400-00002 
    

งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 22,300.00 วางฎีกา

20 61-45-00111-5320400-00003 
    

บริษัท เด่นชัยเทค จํากัด งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,100.00 วางฎีกา

21 61-45-00111-5320400-00005 
    

ร้าน ณัฐรุจา คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,926.00 วางฎีกา

22 61-45-00111-5320400-00006 
    

ร้านมิตรเจริญ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,900.00 วางฎีกา

23 61-45-00111-5320400-00007 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อี.ซู.ซุ ศาลา 
ฟาสเตอร์ เชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง

งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,554.29 วางฎีกา

24 61-45-00111-5320400-00008 
    

งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,597.00 วางฎีกา

25 61-45-00111-5330100-00001 
    

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 15,300.00 วางฎีกา

26 61-45-00111-5330100-00002 
    

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 5,475.00 วางฎีกา

27 61-45-00111-5330100-00005 
    

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง

งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 340.85 วางฎีกา

28 61-45-00111-5330100-00006 
    

ร้านไทยพัฒน์ศึกษา งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 17,449.00 วางฎีกา

29 61-45-00111-5330100-00007 
    

ร้านไทยพัฒน์ศึกษา งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 6,054.00 วางฎีกา

30 61-45-00111-5330200-00001 
    

งานบริหารทั่วไป วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,500.00 วางฎีกา

31 61-45-00111-5330700-00001 
    

ร้านเจริญยนต์ โดยนายสุรพล อายูร งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,000.00 วางฎีกา
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32 61-45-00111-5330800-00001 
    

งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 120,000.00 วางฎีกา

33 61-45-00113-5320100-00001 
    

งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 30,000.00 วางฎีกา

34 61-45-00113-5320100-00002 
    

งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,500.00 วางฎีกา

35 61-45-00113-5330100-00001 
    

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการ
ปกครอง

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,342.00 วางฎีกา

36 61-45-00113-5330100-00002 
    

งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 26,400.00 วางฎีกา

37 61-45-00113-5410100-00001 
    

บริษัท ซี.เอ็ม.เฟอร์นิเจอร์ จํากัด งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์สํานักงาน - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานัก
งาน ตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานกอง
คลัง

38,400.00 วางฎีกา

38 61-45-00123-5320300-00001 
    

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

1,860.00 วางฎีกา

39 61-45-00123-5320300-00002 
    

จันทร์ศิลป์มีเดีย งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

360.00 วางฎีกา

40 61-45-00123-5320300-00003 
    

จันทร์ศิลป์มีเดีย งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอบรมให้
ความรู้ประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

360.00 วางฎีกา

41 61-45-00123-5320300-00004 
    

ร้านไทยพัฒน์ศึกษา งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอบรมให้
ความรู้ประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1,800.00 วางฎีกา

42 61-45-00211-5320100-00001 
    

ร้านออพติคเซ็นเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,610.00 วางฎีกา

43 61-45-00211-5320300-00001 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

900.00 วางฎีกา

44 61-45-00211-5320300-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เป่าเปา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

37,030.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 12/11/2561  09:29:40

หน้า : 3/9
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อหลว

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

45 61-45-00211-5320300-00004 
    

นายกําจัด  ก๋องคํา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

10,000.00 วางฎีกา

46 61-45-00211-5320300-00005 
    

ร้าน ตะวันเบเกอรี่ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

12,000.00 วางฎีกา

47 61-45-00211-5320400-00001 
    

ร้าน ณัฐรุจา คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,391.00 วางฎีกา

48 61-45-00211-5330100-00001 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 9,000.00 วางฎีกา

49 61-45-00212-5330400-00003 
    

บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จํากัด งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 16,772.40 วางฎีกา

50 61-45-00212-5330400-00004 
    

บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จํากัด งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 58,703.40 วางฎีกา

51 61-45-00212-5330400-00005 
    

บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จํากัด งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 111,816.00 วางฎีกา

52 61-45-00214-5320300-00001 
    

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน

60,225.00 วางฎีกา

53 61-45-00221-5320300-00001 
    

นายสราญ ศุภรัตนากร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

108,000.00 วางฎีกา

54 61-45-00221-5320300-00002 
    

นายชัชวาลย์ ชัยวรรณ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

108,000.00 วางฎีกา

55 61-45-00221-5320300-00003 
    

นายสิทธินันท์ จั๋นทา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

108,000.00 วางฎีกา

56 61-45-00221-5320300-00004 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

85.80 วางฎีกา

57 61-45-00221-5320300-00005 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

85.80 วางฎีกา
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58 61-45-00221-5320300-00006 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

17,700.00 วางฎีกา

59 61-45-00221-5320300-00007 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

63,000.00 วางฎีกา

60 61-45-00221-5320300-00008 
    

ร้าน ปรัชญาแล็ป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

15,485.00 วางฎีกา

61 61-45-00221-5320300-00009 
    

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

172.20 วางฎีกา

62 61-45-00221-5320300-00010 
    

ร้านสันป่าตองปศุสัตว์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

24,250.00 วางฎีกา

63 61-45-00221-5320300-00012 
    

ร้านมิตรเจริญ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

5,200.00 วางฎีกา

64 61-45-00241-5320100-00001 
    

จันทร์ศิลป์มีเดีย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,000.00 วางฎีกา

65 61-45-00241-5330100-00001 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุสํานักงาน 13,205.00 วางฎีกา

66 61-45-00241-5330600-00001 
    

ร้าน บ.บ้านล้านนาวัสดุก่อสร้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 3,760.00 วางฎีกา

67 61-45-00241-5420900-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด จี ที ที คอนสตรัคชั่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ - ปรับปรุงสระนํ้า
สาธารณะ หมู่4 บ้านจอมแจ้ง

390,000.00 วางฎีกา

68 61-45-00242-5410600-00001 
    

ร้านวีอาร์เทคนิคซาวด์ งานไฟฟ้าถนน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - โครงการติดตั้งลําโพง
กระจายเสียง พร้อมอุปกรณ์ เครื่องเสียง ประกอบ 1 
ชุด บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7

91,000.00 วางฎีกา

69 61-45-00242-5420700-00001 
    

งานไฟฟ้าถนน อาคารต่าง ๆ - โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์  บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7

100,000.00 วางฎีกา

70 61-45-00242-5421000-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่เวียงเขิน งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการบูรณะทาง
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านนํ้าบ่อหลวง – 
ห้วยโท้ง หมู่ที่ 8 ตําบลนํ้าบ่อหลวง อําเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่

170,000.00 วางฎีกา
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71 61-45-00242-5421000-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่เวียงเขิน งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการซ่อมแซม
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักบ้านต้นแก้ว 
หมู่ที่ 9  ตําบลนํ้าบ่อหลวง  อําเภอสันป่าตอง  
จังหวัดเชียงใหม่

160,000.00 วางฎีกา

72 61-45-00242-5421000-00004 
    

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการบูรณะซ่อม
สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลําเหมืองไม้
ไร่ลอ บ้านหนองห้า หมู่ที่ 5

281,000.00 วางฎีกา

73 61-45-00242-5421000-00005 
    

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการบูรณะซ่อม
สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 บ้านหนอง
หวาย หมู่ที่ 11

109,000.00 วางฎีกา

74 61-45-00242-5421000-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด คัตเตอร์เวอค งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการบูรณะซ่อม
สร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบห้วยตุ๊โก๋ บ้าน
หนองไหว หมู่ที่ 6

406,900.00 วางฎีกา

75 61-45-00244-5320300-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด สามบี เจริญทรัพย์ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจ้าง
เหมาบริการจัดเก็บขนและกําจัด  ขยะมูลฝอยใน
เขตพื้นที่ อบต.นํ้าบ่อหลวง

142,372.00 วางฎีกา

76 61-45-00252-5320300-00001 
    

จันทร์ศิลป์มีเดีย งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน ประจําปี 
2561

360.00 วางฎีกา

77 61-45-00252-5320300-00002 
    

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

300.00 วางฎีกา

78 61-45-00252-5320300-00003 
    

ร้านไทยพัฒน์ศึกษา งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

1,188.00 วางฎีกา

79 61-45-00252-5320300-00004 
    

นางจินตนา  เครือรอด งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีและสถาบัน
ครอบครัว

6,875.00 วางฎีกา

80 61-45-00252-5320300-00005 
    

ร้านไทยพัฒน์ศึกษา งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

1,100.00 วางฎีกา
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81 61-45-00252-5320300-00006 
    

จันทร์ศิลป์มีเดีย งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

300.00 วางฎีกา

82 61-45-00252-5320300-00007 
    

นางจินตนา  เครือรอด งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

4,500.00 วางฎีกา

83 61-45-00262-5320300-00001 
    

จันทร์ศิลป์มีเดีย งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการแข่งขันกีฬา
ในระดับตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อ
หลวง

3,500.00 วางฎีกา

84 61-45-00262-5320300-00002 
    

ร้านนทีสปอร์ต งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการแข่งขันกีฬา
ในระดับตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าบ่อ
หลวง

5,050.00 วางฎีกา

85 61-45-00263-5320300-00001 
    

นางสาวบัวชุม  อินถา งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสืบสาน
ประเพณีสระเกล้าดําหัวผู้สูงอายุและประเพณีวัน
สงกรานต์ตําบลนํ้าบ่อหลวง

2,000.00 วางฎีกา

86 61-45-00263-5320300-00002 
    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสืบสาน
ประเพณีสระเกล้าดําหัวผู้สูงอายุและประเพณีวัน
สงกรานต์ตําบลนํ้าบ่อหลวง

31,560.00 วางฎีกา

87 61-45-00263-5320300-00003 
    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสืบสาน
ประเพณีสระเกล้าดําหัวผู้สูงอายุและประเพณีวัน
สงกรานต์ตําบลนํ้าบ่อหลวง

5,000.00 วางฎีกา

88 61-45-00263-5320300-00004 
    

นางจินตนา  เครือรอด งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการสืบสาน
ประเพณีสระเกล้าดําหัวผู้สูงอายุและประเพณีวัน
สงกรานต์ตําบลนํ้าบ่อหลวง

9,600.00 วางฎีกา

89 61-45-00312-5421000-00001 
    

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้า แบบมีฝาปิดสายนํ้าบ่อหลวง - ห้วยโท้ง 
หมู่ที่ 3 บ้านแพะสันใหม่

314,000.00 วางฎีกา

90 61-45-00321-5320300-00001 
    

นางจินตนา  เครือรอด งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการผลิตและ
ขยายเชื้อบิวเวอร์เรียและไตรโคเดอร์ม่า

2,800.00 วางฎีกา
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91 61-45-00321-5320300-00002 
    

ร้านโปรดปรานดีไซน์ งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการผลิตและ
ขยายเชื้อบิวเวอร์เรียและไตรโคเดอร์ม่า

432.00 วางฎีกา

92 61-45-00321-5320300-00003 
    

ร้านไทยพัฒน์ศึกษา งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการผลิตและ
ขยายเชื้อบิวเวอร์เรียและไตรโคเดอร์ม่า

800.00 วางฎีกา

93 61-45-00321-5320300-00004 
    

ร้านเติมเต็มทรัพย์ งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการผลิตและ
ขยายเชื้อบิวเวอร์เรียและไตรโคเดอร์ม่า

1,818.00 วางฎีกา

94 61-45-00321-5331000-00001 
    

นางจันทร์หอม  ถาริยะ งานส่งเสริมการเกษตร วัสดุการเกษตร 30,000.00 วางฎีกา

95 61-45-00322-5320300-00005 
    

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทําแนว
กันไฟตําบลนํ้าบ่อหลวง

3,000.00 วางฎีกา

96 61-45-00322-5320300-00006 
    

นางทศพร  เอกรักเจริญผล งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทําแนว
กันไฟตําบลนํ้าบ่อหลวง

3,000.00 วางฎีกา

97 61-45-00322-5320300-00007 
    

นางณัฏฐิ์กาณต์  เหมยแก้ว งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทําแนว
กันไฟตําบลนํ้าบ่อหลวง

3,000.00 วางฎีกา

98 61-45-00322-5320300-00008 
    

นางอังคณา  บุญสมบัติ งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทําแนว
กันไฟตําบลนํ้าบ่อหลวง

3,000.00 วางฎีกา

99 61-45-00322-5320300-00009 
    

นายนิคม  สันชัยเดชา งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทําแนว
กันไฟตําบลนํ้าบ่อหลวง

3,000.00 วางฎีกา

100 61-45-00322-5320300-00010 
    

นายถวิล  ราวเรือง งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทําแนว
กันไฟตําบลนํ้าบ่อหลวง

3,000.00 วางฎีกา

101 61-45-00322-5320300-00011 
    

นายสมัย ไชยวงค์ งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทําแนว
กันไฟตําบลนํ้าบ่อหลวง

3,000.00 วางฎีกา

102 61-45-00322-5320300-00012 
    

นายประสงค์  โสภารินทร์ งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทําแนว
กันไฟตําบลนํ้าบ่อหลวง

3,000.00 วางฎีกา
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103 61-45-00322-5320300-00013 
    

นายดํารงเกียรติ์  บุญเหลา งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดทําแนว
กันไฟตําบลนํ้าบ่อหลวง

3,000.00 วางฎีกา

104 61-45-00322-5320300-00014 
    

จันทร์ศิลป์มีเดีย งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการรณรงค์
ป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

4,250.00 วางฎีกา

105 61-45-00411-5111000-00001 
    

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จํากัด งบกลาง สํารองจ่าย 5,428.00 วางฎีกา

106 61-45-00411-5111000-00009 
    

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จํากัด งบกลาง สํารองจ่าย 66,312.00 วางฎีกา

รวม 3,630,711.24

สถานะ : จัดทํา,พิมพ์,อนุมัติ,ทําสัญญา,วางฎีกา
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