
ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

1 63-45-00111-5320100-00006 
    

ร้าน อํานาจเจริญเซอร์วิส งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,500.00 ทําสัญญา

2 63-45-00111-5320100-00007 
    

นางบุญเลิศ  จอมใจทิปิ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

21,000.00 ยกเลิก

3 63-45-00111-5320100-00008 
    

นางบุญเลิศ  จอมใจทิปิ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

21,000.00 ทําสัญญา

4 63-45-00111-5320100-00009 
    

นางสาวนัด  มังสะพันธ์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

21,000.00 ทําสัญญา

5 63-45-00111-5320100-00010 
    

ร้าน อํานาจเจริญเซอร์วิส งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,500.00 ทําสัญญา

6 63-45-00111-5330100-00002 
    

มงคล กราฟฟิก งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 825.00 วางฎีกา

7 63-45-00111-5330100-00003 
    

ร้านนํ้าดื่มตราเหรียญทอง งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,500.00 ทําสัญญา

8 63-45-00111-5330800-00004 
    

บริษัทสุรชัยอํานาจปิโตรเลี่ยม จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,000.00 ทําสัญญา

9 63-45-00111-5331100-00004 
    

มงคล กราฟฟิก งานบริหารทั่วไป วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,230.00 ทําสัญญา

10 63-45-00123-5320100-00002 
    

นายกฤษณ สุขไชย งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

21,000.00 ทําสัญญา

11 63-45-00123-5330800-00006 
    

บริษัทสุรชัยอํานาจปิโตรเลี่ยม จํากัด งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500.00 ทําสัญญา

12 63-45-00123-5330800-00007 
    

บริษัทสุรชัยอํานาจปิโตรเลี่ยม จํากัด งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,000.00 ทําสัญญา

13 63-45-00212-5320300-00001 
    

มงคล กราฟฟิก งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

450.00 วางฎีกา

14 63-45-00223-5320300-00007 
    

นายจํานงค์ แคหอม งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล

21,000.00 ทําสัญญา

15 63-45-00223-5320300-00008 
    

นายสมบูรณ์   หงษ์ทอง งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล

21,000.00 ยกเลิก
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ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

16 63-45-00223-5320300-00009 
    

นายสมบูรณ์   หงษ์ทอง งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล

21,000.00 ทําสัญญา

17 63-45-00223-5320300-00010 
    

นายลิ้ง  อุ่นทอง งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล

18,200.00 ทําสัญญา

18 63-45-00223-5320300-00011 
    

นายประมูล  เพียราช งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล

18,200.00 ทําสัญญา

19 63-45-00223-5320300-00012 
    

นายกิจชฎา กาฬจันทร์ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล

18,200.00 ทําสัญญา

20 63-45-00223-5320300-00013 
    

นายสําลี  อุ่นวงศ์ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล

18,200.00 ทําสัญญา

21 63-45-00223-5320400-00001 
    

จีระพันธ์  ไดนาโม งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,530.00 ทําสัญญา

22 63-45-00223-5330800-00006 
    

บริษัทสุรชัยอํานาจปิโตรเลี่ยม จํากัด งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 ทําสัญญา

23 63-45-00241-5320100-00002 
    

นางสาววราภรณ์  สุขไชย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

21,000.00 ทําสัญญา

24 63-45-00241-5330800-00006 
    

บริษัทสุรชัยอํานาจปิโตรเลี่ยม จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000.00 ทําสัญญา

25 63-45-00241-5330800-00007 
    

บริษัทสุรชัยอํานาจปิโตรเลี่ยม จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000.00 ทําสัญญา

26 63-45-00244-5320100-00003 
    

นายมนูญ   อุ่นทวง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

21,000.00 ทําสัญญา

27 63-45-00244-5320100-00004 
    

นายคํามี  มีชัย งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

21,000.00 ทําสัญญา

28 63-45-00244-5330700-00002 
    

จีระพันธ์  ไดนาโม งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,550.00 ทําสัญญา

29 63-45-00244-5330800-00004 
    

บริษัทสุรชัยอํานาจปิโตรเลี่ยม จํากัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14,000.00 ทําสัญญา

30 63-45-00411-5111000-00001 
    

ร้านมาลี งบกลาง สํารองจ่าย 1,031.00 ทําสัญญา
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รวม 327,416.00

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