
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (ส านักปลัดเทศบาล)        รวม    1,265,500   บาท 
 
งบด าเนินงาน                       รวม      981,000   บาท 
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสด ุ           รวม      953,000   บาท 
ค่าตอบแทน               รวม         5,000   บาท 

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        จ านวน   5,000    บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้มา
ปฏิบัติราชการเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

ค่าใช้สอย               รวม       499,500  บาท 
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                          จ านวน   150,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียนการประชุมสมาคม
สันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 
0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 
14 สิงหาคม 2552 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และอ่ืน ๆ ตามความ
จ าเป็น ตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริม              
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม  2556 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          จ านวนเงิน    50,000 บาท) 

                   (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน  100,000 บาท) 
 
 



(2)ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ  จ านวน   199,500   บาท 
 รายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
ยานพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็น ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 127) 
2. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  

 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 129) 
3. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมและโครงการปกป้องสถาบันส าคัญ            

ของชาติ   
4. โครงการบ าบัดฟ้ืนฟผูู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 113) 
                    (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้          จ านวนเงิน   70,000  บาท) 

 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน  129,500  บาท) 

  (3) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                  จ านวน 150,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินอ่ืน ๆ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง อาคารสถานที่ท่ีอยู่ในความดูแลของศูนย์ป้องกันฯ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 

ค่าวัสดุ                        รวม       498,000  บาท 
(1) ประเภทวัสดุส านักงาน            จ านวน   10,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ  ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่               
27 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

 



(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           จ านวน   20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248          
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว          จ านวน    5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ             
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/  
ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง           จ านวน   10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก              
ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248          
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง          จ านวน   50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248          
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 



(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          จ านวน    300,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ                 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/            
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้          จ านวนเงิน    150,000  บาท) 

 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวนเงิน    150,000  บาท) 

(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์         จ านวน   20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการ
จ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ             
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/           
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร           จ านวน      5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่               
27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(9) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่        จ านวน       3,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ            
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/            
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 



(10) ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย          จ านวน     30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ              
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/              
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 (11) ประเภทวัสดุคอมพวิเตอร ์          จ านวน   10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่                  
27 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(12) ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง          จ านวน    25,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ด่วนมาก  ที่  มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และ              
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/             
ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(13) ประเภทวัสดุอื่นๆ                  จ านวน   10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/            
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือกรมส่งเสริม         
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่                
27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 
 



2. หมวดค่าสาธารณูปโภค            รวม         28,000   บาท 
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า           จ านวน     10,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับศูนย์ป้องกัน (ศูนย์หัตถกรรมบ้านก่ า)  
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(2) ประเภทค่าน้ าประปา            จ านวน     5,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาของศูนย์ป้องกัน และอ่ืน ๆ              
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์           จ านวน      5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นบริการค่าโทรศัพท์ส านักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ            
ที่ใช้ในการติดต่อราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม           จ านวน       8,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการต่าง ๆ ทางโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เน็ตของศูนย์ป้องกันฯ (ศูนย์หัตถกรรมบ้านก่ า) ฯลฯ  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 

งบลงทุน               รวม       235,000  บาท 
3. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                              รวม       235,000  บาท  
ค่าครุภัณฑ์               รวม       235,000  บาท  
      (1) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน           รวม          5,000   บาท  

 1) ค่าจัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน           จ านวน         5,000   บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน ส าหรับศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท    
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2560-2562              
หน้า 158) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)      

(2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                รวม        15,000  บาท 
1) ค่าจัดซื้อท่อต่อสูบน้ าส าหรับรถยนต์บรรทุกน้ า                 จ านวน       15,000   บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อต่อสูบน้ าส าหรับรถยนต์บรรทุกน้ า จ านวน 1 
ชุด  ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 
หน้า 152)   (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 



 (3) ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง            รวม         15,000 บาท 
 1) ค่าจัดซื้อเลื่อนยนต์                           จ านวน         15,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์  ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า  จ านวน  
1 เครื่อง ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หน้า 16)(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  (4) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          รวม       140,000  บาท 
 1) ค่าจัดซื้อไฟไซเรนรถยนต์กู้ชีพ                    จ านวน        60,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไซเรนรถยนต์กู้ชีพด้านหน้า  บนหัวเก๋งและ
ด้านหลัง บนแครี่บอยพร้อมไฟด้านนอกข้างห้องผู้โดยสาร จ านวน               
1 ชุด ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 
หน้า 157) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 2) ค่าจัดซื้อไฟไซเรนรถยนต์บรรทุกน้ า                    จ านวน       40,000  บาท 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไซเรนรถยนต์บรรทุกน้ า   จ านวน  1  ชุด                      
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562            
หน้า 157) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 3) ค่าจัดซื้อไฟไซเรนรถยนต์ตรวจการณ์                   จ านวน        40,000  บาท 
เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไซเรนรถยนต์ตรวจการณ์  จ านวน 1 ชุด                  
ตั้งงบประมาณตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562    
หน้า 157) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

  (5) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        รวม         40,000  บาท 
 1) ค่าจัดซื้อเตียงนอนแบบมีล้อเข็นพร้อมฐานรองอลูมิเนียม          จ านวน        40,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงนอนแบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้พร้อม
ฐานรองอลูมิเนียม ส าหรับรถกู้ชีพ จ านวน 1 ชุด ตั้งงบประมาณตาม
ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 153)  
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 
 
 



 (6) ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์          รวม         20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่              
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง ตามรูปแบบการจ าแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
                    
 
 

 
 
 


