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1 น ้ามนัเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ซ้ือ บ.อนุภาษและบุตร 38,418.10            B62/01072
2 น ้ามนัเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ซ้ือ บ.อนุภาษและบุตร 31,289.11            B62/61173
3 น ้ามนัเดือนธนัวาคม พ.ศ.2562 ซ้ือ บ.อนุภาษและบุตร 39,886.48            B62/01289
4 น ้ามนัเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ซ้ือ หจก.รัษฏาแก๊ส 42,846.15            เล่มท่ี 020 เลขท่ี 0970
5 น ้ามนัเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ซ้ือ หจก.รัษฏาแก๊ส 38,591.32            เล่มท่ี 021 เลขท่ี 1047
6 น ้ามนัเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ซ้ือ หจก.รัษฏาแก๊ส 31,999.31            เล่มท่ี 023 เลขท่ี 1120
7 น ้ามนัเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ซ้ือ หจก.รัษฏาแก๊ส 18,309.55            เล่มท่ี 025 เลขท่ี 1203
8 น ้ามนัเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ซ้ือ หจก.รัษฏาแก๊ส 21,972.10            เล่มท่ี 025 เลขท่ี 1434
9 น ้ามนัเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ซ้ือ หจก.รัษฏาแก๊ส 19,735.87            เล่มท่ี 032 เลขท่ี 1556 
10 น ้ามนัเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ซ้ือ หจก.รัษฏาแก๊ส 28,757.47            เล่มท่ี 033 เลขท่ี 1638
11 น ้ามนัเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ซ้ือ หจก.รัษฏาแก๊ส 27,607.30            เล่มท่ี 035 เลขท่ี 1749
12 น ้ามนัเดือนกนัยายน พ.ศ.2563 ซ้ือ หจก.รัษฏาแก๊ส 20,146.80            เล่มท่ี 0385 เลขท่ี 1858
13 ถ่ายเอกสารเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 จา้ง ร้านพีเอสพิมพดี์ด 5,752.75              PS015298
14 ถ่ายเอกสารเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 จา้ง ร้านพีเอสพิมพดี์ด 12,841.07            PS01559
15 ถ่ายเอกสารเดือนธนัวาคม พ.ศ.2562 จา้ง ร้านพีเอสพิมพดี์ด 14,210.78            PS015861
16 ถ่ายเอกสารเดือนมกราคม พ.ศ.2563 จา้ง ร้านพีเอสพิมพดี์ด 11,817.72            PS016106
17 ถ่ายเอกสารเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 จา้ง ร้านพีเอสพิมพดี์ด 10,914.11            PS016367
18 ถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 จา้ง ร้านพีเอสพิมพดี์ด 8,748.96              PS016595
19 ถ่ายเอกสารเดือนเมษายน พ.ศ.2563 จา้ง ร้านพีเอสพิมพดี์ด 5,604.13              PS016677
20 ถ่ายเอกสารเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 จา้ง ร้านพีเอสพิมพดี์ด 6,621.37              PS016909
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21 ถ่ายเอกสารเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 จา้ง ร้านพีเอสพิมพดี์ด 9,203.82              PS017086
22 ถ่ายเอกสารเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 จา้ง ร้านพีเอสพิมพดี์ด 7,278.14              PS017254
23 ถ่ายเอกสารเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 จา้ง ร้านพีเอสพิมพดี์ด 7,095.17              PS017431
24 ถ่ายเอกสารเดือนกนัยายน พ.ศ.2563 จา้ง ร้านพีเอสพิมพดี์ด 6,239.06              PS017543
25 หนงัสือพิมพเ์ดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ซ้ือ บ.เส้งโห ภูเก็ต จ  ากดั 650.00                 V62M311455-457,466
26 หนงัสือพิมพเ์ดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ซ้ือ บ.เส้งโห ภูเก็ต จ  ากดั 250.00                 V62M311588
27 หนงัสือพิมพเ์ดือนธนัวาคม พ.ศ.2562 ซ้ือ บ.เส้งโห ภูเก็ต จ  ากดั 200.00                 V62M311715
28 หนงัสือพิมพเ์ดือนมกราคม พ.ศ.2563 ซ้ือ บ.เส้งโห ภูเก็ต จ  ากดั 250.00                 V63M310030
29 หนงัสือพิมพเ์ดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ซ้ือ บ.เส้งโห ภูเก็ต จ  ากดั 200.00                 V63M310162
30 หนงัสือพิมพเ์ดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ซ้ือ บ.เส้งโห ภูเก็ต จ  ากดั 200.00                 V63M31292
31 หนงัสือพิมพเ์ดือนเมษายน พ.ศ.2563 ซ้ือ บ.เส้งโห ภูเก็ต จ  ากดั 200.00                 V63M310414
32 หนงัสือพิมพเ์ดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ซ้ือ บ.เส้งโห ภูเก็ต จ  ากดั 250.00                 V63M310495
33 หนงัสือพิมพเ์ดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ซ้ือ บ.เส้งโห ภูเก็ต จ  ากดั 200.00                 V63M310574
34 หนงัสือพิมพเ์ดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ซ้ือ บ.เส้งโห ภูเก็ต จ  ากดั 250.00                 V63M310653
35 หนงัสือพิมพเ์ดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ซ้ือ บ.เส้งโห ภูเก็ต จ  ากดั 200.00                 V63M310768
36 หนงัสือพิมพเ์ดือนกนัยายน พ.ศ.2563 ซ้ือ บ.เส้งโห ภูเก็ต จ  ากดั 200.00                 V63M310808


