
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 
เร่ือง   รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 

………………………………………….. 
   

 อาศัยอำนาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การบริหารพัสดุของหน่วยงานการบริหารรา
การส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 ให้องค์การบริหารส่วนตำบล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบล เพื่อประกาศให้ประชาชนหรือบุคคลท่ัวไปทราบ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ของประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
2562 ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

 (นายคูณ  อุ่นคำ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม        วนัทีพ่ิมพ์ : 2/6/2563  12:59:27 
  รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างท ัง้หมด           

หน้า : 1/1 อ.เซกา จ.บึงกาฬ                 
            
ล าดบั เลขทีเ่อกสาร ชือ่เจา้หน้ี งาน ประเภทรายจา่ย วงเงนิอนุมตั ิ สถานะ 

1 62-45-00111-5320100-
00001      

นายอ าพล  แสงวิเชียร งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาคนงานประจ ารถดบัเพลิง เดือนละ 
9,000 บาท จ านวน 12 เดือน 

108,000.00 วางฎีกา 

2 62-45-00111-5320100-
00002      

ปญัญา    สอนเศษ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาคนสวน เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 
12 เดือน 

108,000.00 วางฎีกา 

3 62-45-00111-5320100-
00003      

นางรุ่งมณี ออนวรรณ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาแม่บ้าน เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 
12 เดือน 

108,000.00 วางฎีกา 

4 62-45-00111-5320200-
00001      

รา้นวฒันาการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 1,100.00 วางฎีกา 

5 62-45-00111-5320200-
00002      

รา้นวฒันาการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 3,955.00 วางฎีกา 

6 62-45-00111-5320200-
00003      

หนูพฒัน์ ผลบุญ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 945.00 วางฎีกา 

7 62-45-00111-5320200-
00004      

รา้นวฒันาการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 3,400.00 วางฎีกา 

8 62-45-00111-5320200-
00005      

รา้นวฒันาการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 1,150.00 วางฎีกา 

9 62-45-00111-5320200-
00006      

รา้นวฒันาการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 1,150.00 วางฎีกา 

10 62-45-00111-5320200-
00007      

รา้นวฒันาการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 970.00 วางฎีกา 

11 62-45-00111-5320200-
00008      

รา้นวฒันาการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 2,330.00 วางฎีกา 

12 62-45-00111-5320200-
00009      

  งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 2,980.00 วางฎีกา 

13 62-45-00111-5320200-
00010      

รา้นวฒันาการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 970.00 วางฎีกา 

14 62-45-00111-5320200-
00011      

รา้นวฒันาการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 1,210.00 วางฎีกา 

15 62-45-00111-5320200-
00012      

รา้นวฒันาการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 2,040.00 วางฎีกา 

16 62-45-00111-5320200-
00013      

รา้นวฒันาการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 860.00 วางฎีกา 

17 62-45-00111-5320200-
00014      

รา้นวฒันาการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 2,090.00 วางฎีกา 



18 62-45-00111-5320200-
00015      

  งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 1,510.00 วางฎีกา 

19 62-45-00111-5320300-
00001      

รา้นปุยนุ่น งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - โครงการ 1 อปท 1 
ถนนทอ้งถิน่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2562 

300.00 วางฎีกา 

20 62-45-00111-5320300-
00002      

อู่รกัชาตริถซ่ิง งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - โครงการ 1 อปท 1 
ถนนทอ้งถิน่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2562 

4,000.00 วางฎีกา 

21 62-45-00111-5320300-
00003      

รา้นปุยนุ่น งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - เพื่อจ่ายเป็นคา่ท า
ป้ายโฆษณา ประชาสมัพนัธ์และปิดประกาศต่างๆ 

2,100.00 วางฎีกา 

22 62-45-00111-5320300-
00004      

รา้นปุยนุ่น งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - เพื่อจ่ายเป็นคา่ท า
ป้ายโฆษณา ประชาสมัพนัธ์และปิดประกาศต่างๆ 

273.00 วางฎีกา 

23 62-45-00111-5320300-
00005      

รา้นปุยนุ่น งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - จิตอาสาเราท าความดี
ด้วยหวัใจ 

450.00 วางฎีกา 

24 62-45-00111-5320300-
00006      

  งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - จิตอาสาเราท าความดี
ด้วยหวัใจ 

2,000.00 ยกเลิก 

25 62-45-00111-5320300-
00007      

นายสุพรรณ  ประเสริฐงั งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - จิตอาสาเราท าความดี
ด้วยหวัใจ 

2,000.00 วางฎีกา 

26 62-45-00111-5320300-
00008      

รา้นฟาริดาการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - โครงการส่งเสริม
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดั
งานกจิกรรมวนัสถาปนาจงัหวดับงึกาฬครบรอบ 8 
ปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 

4,920.00 วางฎีกา 

27 62-45-00111-5320300-
00009      

รา้นปุยนุ่น งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงาน เพื่อพฒันาและ
เพิ่มศกัยภาพของพนกังานส่วนต าบล คณะ
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โสกก่าม 

500.00 วางฎีกา 

28 62-45-00111-5320300-
00010      

รา้นปุยนุ่น งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - เพื่อจ่ายเป็นคา่ท า
ป้ายโฆษณา ประชาสมัพนัธ์และปิดประกาศต่างๆ 

300.00 วางฎีกา 

29 62-45-00111-5320300-
00011      

รา้นฟาริดาการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย
โครงการธนาคารขยะรีไซเคลิ เพื่อสนบัสนุนวสัดุ
อุปกรณ์แก่ธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน เช่น 

2,100.00 วางฎีกา 



เคร่ืองช ั่ง สมุดบญัชี สมุดเงนิฝากของสมาชิก ฯลฯ 

30 62-45-00111-5320300-
00012      

รา้นปุยนุ่น งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - เพื่อจ่ายเป็นคา่ท า
ป้ายโฆษณา ประชาสมัพนัธ์และปิดประกาศต่างๆ 

300.00 วางฎีกา 

31 62-45-00111-5320300-
00013      

รา้นปุยนุ่น งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - จิตอาสาเราท าความดี
ด้วยหวัใจ 

900.00 วางฎีกา 

32 62-45-00111-5320300-
00014      

รา้นทอ้ปเจริญการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - จิตอาสาเราท าความดี
ด้วยหวัใจ 

6,000.00 ยกเลิก 

33 62-45-00111-5320300-
00015      

รา้นฟาริดาการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - จิตอาสาเราท าความดี
ด้วยหวัใจ 

22,740.00 ยกเลิก 

34 62-45-00111-5320300-
00016      

รา้นฟาริดาการคา้ งานบริหารท ั่วไป รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - จิตอาสาเราท าความดี
ด้วยหวัใจ 

6,100.00 ยกเลิก 

35 62-45-00111-5320400-
00001      

รา้นวฒันาการไฟฟ้า งานบริหารท ั่วไป คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 4,269.00 วางฎีกา 

36 62-45-00111-5320400-
00002      

รา้นเคเคการช่าง งานบริหารท ั่วไป คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 600.00 วางฎีกา 

37 62-45-00111-5320400-
00003      

อู่ช่างจ๊อด งานบริหารท ั่วไป คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 1,500.00 วางฎีกา 

38 62-45-00111-5320400-
00004      

  งานบริหารท ั่วไป คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 1,950.00 วางฎีกา 

39 62-45-00111-5320400-
00005      

นายนพดล  ฮาดดา งานบริหารท ั่วไป คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 1,200.00 วางฎีกา 

40 62-45-00111-5320400-
00006      

รา้นเอเจคอมพิวเตอร์ งานบริหารท ั่วไป คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 2,400.00 ยกเลิก 

41 62-45-00111-5320400-
00007      

รา้นเอเจคอมพิวเตอร์ งานบริหารท ั่วไป คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 2,400.00 วางฎีกา 

42 62-45-00111-5330100-
00001      

รา้นธรรมคุณบ้านดงไร่ งานบริหารท ั่วไป วสัดุส านกังาน 1,000.00 วางฎีกา 

43 62-45-00111-5330100-
00002      

รา้นคุณธรรม งานบริหารท ั่วไป วสัดุส านกังาน 1,000.00 วางฎีกา 

44 62-45-00111-5330100-
00003      

รา้นคุณธรรม งานบริหารท ั่วไป วสัดุส านกังาน 3,000.00 วางฎีกา 

45 62-45-00111-5330100-
00004      

รา้น"วีไอพี สเตชั่น" งานบริหารท ั่วไป วสัดุส านกังาน 800.00 วางฎีกา 

46 62-45-00111-5330100-
00005      

รา้น"วีไอพี สเตชั่น" งานบริหารท ั่วไป วสัดุส านกังาน 1,970.00 ยกเลิก 

47 62-45-00111-5330100- รา้น"วีไอพี สเตชั่น" งานบริหารท ั่วไป วสัดุส านกังาน 1,970.00 วางฎีกา 



00006      

48 62-45-00111-5330800-
00001      

นายค าปน เหลาลม งานบริหารท ั่วไป วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00 วางฎีกา 

49 62-45-00111-5330800-
00002      

นายค าปน เหลาลม งานบริหารท ั่วไป วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00 วางฎีกา 

50 62-45-00111-5331400-
00001      

รา้นวฒันาการไฟฟ้า งานบริหารท ั่วไป วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,659.00 วางฎีกา 

51 62-45-00111-5331400-
00002      

รา้นเอเจคอมพิวเตอร์ งานบริหารท ั่วไป วสัดุคอมพิวเตอร์ 9,830.00 วางฎีกา 

52 62-45-00111-5411800-
00001      

รา้นเอเจคอมพิวเตอร์ งานบริหารท ั่วไป คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ - เพื่อจ่ายเป็น
คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์  เป็นเงนิ 
50,000 บาท (ส านกังานปลดั) 

2,400.00 ยกเลิก 

53 62-45-00113-5320100-
00001      

นางสาวสุกญัญา บุญแสน งานบริหารงานคลงั รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 6. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีแ่ผนทีภ่าษี เดือนละ
9,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ 108,000 
บาท (กองคลงั) 

108,000.00 วางฎีกา 

54 62-45-00113-5320100-
00002      

เกตุวดี งานบริหารงานคลงั รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 5. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมูลภาษี 
เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ 
108,000 บาท (กองคลงั) 

108,000.00 วางฎีกา 

55 62-45-00113-5320300-
00001      

รา้นปุยนุ่น งานบริหารงานคลงั รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - 2. เพื่อจ่ายเป็นคา่
จดัเก็บภาษีนอกสถานทีต่ามโครงการจดัเก็บภาษี
เคล่ือนทีใ่นต าบลโสกก่าม เป็นเงนิ 5,000 บาท 
(กองคลงั)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 
หน้า 120 ข้อ 14) 

300.00 วางฎีกา 

56 62-45-00113-5320400-
00001      

รา้นคงิส์เซอร์วิส งานบริหารงานคลงั คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 500.00 วางฎีกา 

57 62-45-00113-5331400-
00001      

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พิมลพานิชบงึกาฬ 
2556 

งานบริหารงานคลงั วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,500.00 วางฎีกา 

58 62-45-00121-5320300-
00001      

รา้นปุยนุ่น งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การรกัษาความสงบภายใน 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - 1. เพื่อจ่ายเป็นคา่
โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอุบตัิเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
เป็นเงนิ 5,000 บาท (ส านกังานปลดั) (ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 105 ข้อ 8) 

600.00 วางฎีกา 

59 62-45-00121-5320300-
00002      

รา้นปุยนุ่น งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การรกัษาความสงบภายใน 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - 1. เพื่อจ่ายเป็นคา่
โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอุบตัิเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
เป็นเงนิ 5,000 บาท (ส านกังานปลดั) (ปรากฏใน

600.00 วางฎีกา 



แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 105 ข้อ 8) 

60 62-45-00211-5320100-
00001      

มยุรีย์ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 1. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาบริการพนกังานท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 
เดือน จ านวน 5 อตัรา เป็นเงนิ 540,000 บาท 
(กองการศกึษาฯ) 

108,000.00 วางฎีกา 

61 62-45-00211-5320100-
00002      

นางสาวฤทยัรฐั คล่องดี งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 1. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาบริการพนกังานท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 
เดือน จ านวน 5 อตัรา เป็นเงนิ 540,000 บาท 
(กองการศกึษาฯ) 

108,000.00 วางฎีกา 

62 62-45-00211-5320100-
00003      

นายอ าพล แสงพิมพ์ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 1. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาบริการพนกังานท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 
เดือน จ านวน 5 อตัรา เป็นเงนิ 540,000 บาท 
(กองการศกึษาฯ) 

108,000.00 วางฎีกา 

63 62-45-00211-5320100-
00004      

นางสาวรชันีพร สทิธิ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 1. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาบริการพนกังานท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 
เดือน จ านวน 5 อตัรา เป็นเงนิ 540,000 บาท 
(กองการศกึษาฯ) 

108,000.00 วางฎีกา 

64 62-45-00211-5320100-
00005      

นางสาวประกายดาว เพชรวิสยั งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 1. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาบริการพนกังานท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 
เดือน จ านวน 5 อตัรา เป็นเงนิ 540,000 บาท 
(กองการศกึษาฯ) 

108,000.00 วางฎีกา 

65 62-45-00211-5320100-
00006      

วุฒศิกัดิ ์ อาจฉกรรจ์ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 1. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาบริการพนกังานท าความสะอาดศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก  เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 
เดือน จ านวน 5 อตัรา เป็นเงนิ 540,000 บาท 
(กองการศกึษาฯ) 

68,778.00 วางฎีกา 

66 62-45-00211-5330100-
00001      

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พิมลพานิชบงึกาฬ 
2556 

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา 

วสัดุส านกังาน 1,602.00 วางฎีกา 

67 62-45-00211-5330100-
00002      

หจก.พิมลพานิชบงึกาฬ2556 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา 

วสัดุส านกังาน 2,448.00 วางฎีกา 

68 62-45-00211-5331400-
00001      

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พิมลพานิชบงึกาฬ 
2556 

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
การศกึษา 

วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,780.00 วางฎีกา 

69 62-45-00212-5320300-
00001      

รา้นนสัโฟโต้ 2 งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศกึษา 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - 5. เพื่อจ่ายเป็น

3,150.00 วางฎีกา 



คา่ใช้จ่ายโครงการจดักจิกรรมวนัเด็กต าบล
โสกก่าม เป็นเงนิ 100,000 บาท     (กอง
การศกึษาฯ) 

70 62-45-00212-5320300-
00002      

รา้นฟาริดาการคา้ งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศกึษา 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - 3. เพื่อจ่ายเป็น
คา่ใช้จ่ายในโครงการจดักจิกรรมระหว่างศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (แข่งกีฬาสี)    
เป็นเงนิ 30,000 บาท (กองการศกึษาฯ) (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 98 ข้อ 13) 

400.00 วางฎีกา 

71 62-45-00212-5320300-
00003      

นสั  อุบลลา งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศกึษา 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - 3. เพื่อจ่ายเป็น
คา่ใช้จ่ายในโครงการจดักจิกรรมระหว่างศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (แข่งกีฬาสี)    
เป็นเงนิ 30,000 บาท (กองการศกึษาฯ) (ปรากฏ
ในแผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 98 ข้อ 13) 

500.00 วางฎีกา 

72 62-45-00212-5320300-
00004      

รา้นนสัโฟโต้ 2 งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศกึษา 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - 6. เพื่อจ่ายเป็น
คา่ใช้จ่ายในโครงการแข่งทกัษะด้านวิชาการของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลโสกก่าม เป็นเงนิ 
20,000 บาท (กองการศกึษาฯ)(ปรากฏใน
แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 98 ข้อ  10) 

1,000.00 วางฎีกา 

73 62-45-00212-5320300-
00005      

รา้นฟาริดาการคา้ งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศกึษา 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - 4. เพื่อจ่ายเป็น
คา่ใช้จ่ายในโครงการนิเทศอบรมผู้ปกครอง เป็น
เงนิ 20,000 บาท (กองการศกึษาฯ) 

3,750.00 ยกเลิก 

74 62-45-00212-5320300-
00006      

รา้นฟาริดาการคา้ งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศกึษา 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - 4. เพื่อจ่ายเป็น
คา่ใช้จ่ายในโครงการนิเทศอบรมผู้ปกครอง เป็น
เงนิ 20,000 บาท (กองการศกึษาฯ) 

3,750.00 วางฎีกา 

75 62-45-00212-5320300-
00007      

รา้นฟาริดาการคา้ งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ประถมศกึษา 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - 4. เพื่อจ่ายเป็น
คา่ใช้จ่ายในโครงการนิเทศอบรมผู้ปกครอง เป็น
เงนิ 20,000 บาท (กองการศกึษาฯ) 
 
  

3,750.00 วางฎีกา 

76 62-45-00221-5320300-
00001      

รา้นท็อปเจริญ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสุข 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย
ในการป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อต่างๆ ในชุมชน  
เป็นเงนิ 100,000 บาท      (ส านกังานปลดั) 
(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 102 
ข้อ 12) 

3,920.00 วางฎีกา 



77 62-45-00221-5330900-
00001      

รา้นวีรดา ครุภณัฑ์ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สาธารณสุข 

วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,320.00 วางฎีกา 

78 62-45-00231-5320100-
00001      

ธนากร   จนัดวงสี งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สงัคมสงเคราะห์ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 1. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมูล 
เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ
108,000 บาท (กองสวสัดกิารสงัคม) 

108,000.00 วางฎีกา 

79 62-45-00231-5320300-
00001      

1430900043371 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สงัคมสงเคราะห์ 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - 2. เพื่อจ่ายเป็น
คา่ใช้จ่ายในโครงการกตญัญูกตเวทติาผู้สูงวยัใน
วนัผู้สูงอายุ เพื่อแสดงออกถงึความรกัความกตญัญู
ต่อผู้สูงอายุเป็นเงนิ 100,000 บาท (กองสวสัดิการ
สงัคม)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 
หน้า 119 ข้อ 10) 

1,000.00 ยกเลิก 

80 62-45-00231-5320300-
00002      

บุญเลิศ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สงัคมสงเคราะห์ 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - 2. เพื่อจ่ายเป็น
คา่ใช้จ่ายในโครงการกตญัญูกตเวทติาผู้สูงวยัใน
วนัผู้สูงอายุ เพื่อแสดงออกถงึความรกัความกตญัญู
ต่อผู้สูงอายุเป็นเงนิ 100,000 บาท (กองสวสัดิการ
สงัคม)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 
หน้า 119 ข้อ 10) 

3,000.00 วางฎีกา 

81 62-45-00231-5320300-
00003      

รา้นวฒันาการคา้ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สงัคมสงเคราะห์ 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - 2. เพื่อจ่ายเป็น
คา่ใช้จ่ายในโครงการกตญัญูกตเวทติาผู้สูงวยัใน
วนัผู้สูงอายุ เพื่อแสดงออกถงึความรกัความกตญัญู
ต่อผู้สูงอายุเป็นเงนิ 100,000 บาท (กองสวสัดิการ
สงัคม)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 
หน้า 119 ข้อ 10) 

4,400.00 ยกเลิก 

82 62-45-00231-5320300-
00004      

พี่น้องสองสี งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สงัคมสงเคราะห์ 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - 2. เพื่อจ่ายเป็น
คา่ใช้จ่ายในโครงการกตญัญูกตเวทติาผู้สูงวยัใน
วนัผู้สูงอายุ เพื่อแสดงออกถงึความรกัความกตญัญู
ต่อผู้สูงอายุเป็นเงนิ 100,000 บาท (กองสวสัดิการ
สงัคม)(ปรากฏในแผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 
หน้า 119 ข้อ 10) 

1,000.00 วางฎีกา 

83 62-45-00231-5320300-
00005      

พี่น้องสองสี งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สงัคมสงเคราะห์ 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - ฝึกทกัษะอาชีพชุมชน
ต าบลโสกก่าม 

1,000.00 วางฎีกา 

84 62-45-00231-5320300-
00006      

  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สงัคมสงเคราะห์ 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - ฝึกทกัษะอาชีพชุมชน
ต าบลโสกก่าม 

3,000.00 วางฎีกา 



85 62-45-00231-5320300-
00007      

  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สงัคมสงเคราะห์ 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - ฝึกทกัษะอาชีพชุมชน
ต าบลโสกก่าม 

3,000.00 ยกเลิก 

86 62-45-00231-5320300-
00008      

  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สงัคมสงเคราะห์ 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - ฝึกทกัษะอาชีพชุมชน
ต าบลโสกก่าม 

6,000.00 วางฎีกา 

87 62-45-00231-5320300-
00009      

รา้นฟาริดาการคา้ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สงัคมสงเคราะห์ 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - ฝึกทกัษะอาชีพชุมชน
ต าบลโสกก่าม 

3,000.00 วางฎีกา 

88 62-45-00231-5320400-
00001      

รา้นเอเจคอมพิวเตอร์ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สงัคมสงเคราะห์ 

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 2,400.00 วางฎีกา 

89 62-45-00231-5330100-
00001      

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พิมลพานิชบงึกาฬ 
2556 

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สงัคมสงเคราะห์ 

วสัดุส านกังาน 4,903.00 ยกเลิก 

90 62-45-00231-5330100-
00002      

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พิมลพานิชบงึกาฬ 
2556 

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
สงัคมสงเคราะห์ 

วสัดุส านกังาน 4,903.00 วางฎีกา 

91 62-45-00311-5320100-
00001      

นายศุภวิทย์  ผาดศรี งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 2. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาบริการ จดัเก็บข้อมูลภาคสนาม เดือน
ละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ 
108,000 บาท (กองช่าง) 

108,000.00 วางฎีกา 

92 62-45-00311-5320100-
00002      

สุรศกัดิ ์ บวัวนั งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 1. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาบริการ ลูกมือช่างแผนทีภ่าษี  เดือนละ 
9,000 บาท จ านวน 1 อตัราจ านวน 12 เดือน 
เป็นเงนิ 108,000 บาท (กองช่าง) 

108,000.00 วางฎีกา 

93 62-45-00311-5320100-
00003      

นายคม พายเอ็นมี งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 3. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาผู้ดูแลน ้าประปา หมู่ที ่2 บ้านนาตาไก้ 
เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ 
108,000 บาท (กองช่าง) 

108,000.00 วางฎีกา 

94 62-45-00311-5320100-
00004      

นายสุธีญพงศ์ฐ์   สทิธิ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 4. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาผู้ดูแลน ้าประปา หมู่ที ่5 บ้านบ่อพนา 
เดือนละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ 
108,000 บาท (กองช่าง) 
  

108,000.00 วางฎีกา 

95 62-45-00311-5320100-
00005      

อนนัตา อ่อนภูเขา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 6. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาผู้ดูแลน ้าประปา หมู่ที ่9 บ้านถ ้าพระ 
เดือนละ 5,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ 
60,000 บาท (กองช่าง) 

60,000.00 วางฎีกา 

96 62-45-00311-5320100-
00006      

นายสุริยา  โพธอฺสงิห์ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 7. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาผู้ดูแลน ้าประปา หมู่ที ่4,6,11 เดือนละ 
9,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ 108,000 
บาท (กองช่าง) 

108,000.00 วางฎีกา 



97 62-45-00311-5320100-
00007      

นางไมตรี รูปคม งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 5. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาผู้ดูแลน ้าประปา หมู่ที ่8 บ้านหนอง
ปลาดุก เดือนละ 2,000 บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงนิ 24,000 บาท (กองช่าง) 

24,000.00 วางฎีกา 

98 62-45-00311-5320100-
00008      

นางสาวชยาดา งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 1. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาบริการ ลูกมือช่างแผนทีภ่าษี  เดือนละ 
9,000 บาท จ านวน 1 อตัราจ านวน 12 เดือน 
เป็นเงนิ 108,000 บาท (กองช่าง) 

36,000.00 วางฎีกา 

99 62-45-00311-5320100-
00009      

  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ - 7. เพื่อจ่ายเป็น
คา่จ้างเหมาผู้ดูแลน ้าประปา หมู่ที ่4,6,11 เดือนละ 
9,000 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงนิ 108,000 
บาท (กองช่าง) 

36,000.00 วางฎีกา 

100 62-45-00311-5320400-
00001      

รา้นเกียรตกิารช่าง งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 10,500.00 วางฎีกา 

101 62-45-00311-5320400-
00002      

บอ๋มปร้ินเตอร์ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 2,200.00 วางฎีกา 

102 62-45-00311-5330100-
00001      

หจกพรพิมลบงึกาฬ2556 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

วสัดุส านกังาน 9,845.00 วางฎีกา 

103 62-45-00311-5330200-
00001      

ศูนย์รวมอุปกรณ์ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,320.00 วางฎีกา 

104 62-45-00311-5330200-
00002      

ศูนย์รวมอุปกรณ์ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,000.00 วางฎีกา 

105 62-45-00311-5330200-
00003      

ฺฺฺิBOM ปร้ินเตอร์ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,080.00 ยกเลิก 

106 62-45-00311-5330200-
00004      

  งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,080.00 ยกเลิก 

107 62-45-00311-5330200-
00005      

BOM ปร้ินเตอร์ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,080.00 ยกเลิก 

108 62-45-00311-5330600-
00001      

ศูนย์รวมอุปกรณ์ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

วสัดุก่อสรา้ง 21,816.00 ยกเลิก 

109 62-45-00311-5330900-
00001      

รา้นอ านวยสทิธิว์สัดุก่อสรา้ง งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,280.00 ยกเลิก 

110 62-45-00311-5331000-
00001      

ศูนย์รวมอุปกรณ์ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

วสัดุการเกษตร 4,945.00 วางฎีกา 

111 62-45-00311-5331400-
00001      

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั พิมลพานิชบงึกาฬ 
2556 

งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

วสัดุคอมพิวเตอร์ 3,970.00 วางฎีกา 



112 62-45-00311-5331400-
00002      

บอ๋มปร้ินเตอร์ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,050.00 วางฎีกา 

113 62-45-00311-5410400-
00001      

ศูนย์รวมอุปกรณ์ งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

ครุภณัฑ์การเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นคา่ซ้ือเคร่ืองสูบ
น ้าชนิดต่างๆรวมถงึอุปกรณ์อืน่ๆทีเ่กีย่วข้องใน
กจิการประปาเช่น เคร่ืองสู ... 

51,300.00 ยกเลิก 

114 62-45-00312-5421100-
00001      

รา้นเลิศเจริญการคา้ งานก่อสรา้งโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง - 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัภายในเขตพื้นทีบ้่าน
หนองปะต่าง หมู่ที ่4 

19,400.00 ยกเลิก 

115 62-45-00322-5320300-
00001      

รา้นปุยนุ่น งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่า
ไม้ 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย
โครงการรกัน ้า รกัป่า รกัแผ่นดนิ  เป็นเงนิ 
10,000 บาท       (ส านกังานปลดั) (ปรากฏใน
แผนสีปี่ 2561-2564  หน้า 113 ข้อ 5) 

1,800.00 วางฎีกา 

116 62-45-00322-5320300-
00002      

รา้นฟาริดาการคา้ งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่า
ไม้ 

รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิราชการทีไ่ม่เข้า
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ - เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่าย
โครงการรกัน ้า รกัป่า รกัแผ่นดนิ  เป็นเงนิ 
10,000 บาท       (ส านกังานปลดั) (ปรากฏใน
แผนสีปี่ 2561-2564  หน้า 113 ข้อ 5) 

4,570.00 วางฎีกา 

117 62-45-00411-5111000-
00001      

รา้นอ านวยสทิธิว์สัดุก่อสรา้ง งบกลาง ส ารองจ่าย 3,500.00 วางฎีกา 

รวม 2,568,581.00   

            
สถานะ : จดัท า,พิมพ์,อนุมตั,ิท าสญัญา,วางฎีกา,ยกเลิก,ทิง้งาน 

       

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            

            

            

            

            

            

            



 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            




