
เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี/ จ ำนวนเงนิรวม

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ดัซ ือ้จดัจำ้ง วนัที่ เลขที่

1 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 14,356.00              146/2562

2 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 16,810.00              147/2562

3 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00                1-ต.ค.-62  6/2563

อบต.เวยีงตำล

4 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00                1-ต.ค.-62  5/2563

อบต.เวยีงตำล

5 1521200031460 นำงกรรณิกำร ์ศรวีนัชยั จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีส่ ำรวจบนัทกึขอ้มูลศูนยพ์ฒันำ 9,000.00                1-ต.ค.-62  7/2563

ผูส้งูอำย ุผูด้อ้ยโอกำส อบต.เวยีงตำล

6 3521200389280 นำงนิจวภิำ  วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำด 7,000.00                1-ต.ค.-62  8/2563

ศพด.แม่ตำลนอ้ย

7 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00                1-ต.ค.-62  9/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

8 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00                1-ต.ค.-62  1/2563

ฉุกเฉิน

9 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00                1-ต.ค.-62  2/2563

ฉุกเฉิน

10 3521200384580 นำยองอำจ วงันำมะเสน จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00                1-ต.ค.-62  3/2562

ฉุกเฉิน

11 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรุณกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00                1-ต.ค.-62  4/2563

ฉุกเฉิน

12 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสมัพนัธ ์โครงกำร 360.00                   1-พ.ย.-62

สำนพลงัประชำรฐัขบัเคลือ่นกำรพฒันำเพือ่ปชช.

13 1521200048010 นำงสำวรุง่ทวิำ ปำระบตุร จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั 5,000.00                1-พ.ย.-62

และอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่

14 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 16,270.00              1-ต.ค.-62  1/2563

15 3520122300430 รำ้นดอกแกว้ดอกไมส้ด จำ้งเหมำบรกิำรจดัท ำพวงมำลำ 800.00                   21-ต.ค.-62  3/2563

(นำงสำวปณุณดำ ค ำมำโต) เน่ืองในวนัคลำ้ยวนัสวรรคตรชักำลที9่
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16 3520122300430 รำ้นดอกแกว้ดอกไมส้ด จำ้งเหมำบรกิำรจดัท ำพวงมำลำ 800.00                   10-ต.ค.-62  2/2563

(นำงสำวปณุณดำ ค ำมำโต) เน่ืองในวนัคลำ้ยวนัสวรรคตรชักำลที5่

17 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 12,578.00              1-ต.ค.-62  2/2563

18 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 4,362.00                1-ต.ค.-62  3/2563

19 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ จดัซือ้น ำ้ดืม่ น ำ้แข็ง โครงกำรเทดิทนูสถำบนั 1,180.00                21-ต.ค.-62   8/2563

ของชำตแิละสง่เสรมิควำมสมำนฉันท ์

20 3521200379454 นำงสำวชตุกิำยจน ์ศิรติำ จำ้งเหมำจดัท ำอำหำรกลำงวนั โครงกำรเทดิทนู 5,000.00                21-ต.ค.-62  4/2563

สถำบนัของชำตแิละสง่เสรมิควำมสมำนฉันท ์

21 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00                27-ก.ย.-62  2/2562

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

22 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 1,955.00                1-ต.ค.-62  4/2563

23 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00                1-ต.ค.-62  6/2563

อบต.เวยีงตำล

24 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00                1-ต.ค.-62  5/2563

อบต.เวยีงตำล

25 1521200031460 นำงกรรณิกำร ์ศรวีนัชยั จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีส่ ำรวจบนัทกึขอ้มูลศูนยพ์ฒันำ 9,000.00                1-ต.ค.-62  7/2563

ผูส้งูอำย ุผูด้อ้ยโอกำส อบต.เวยีงตำล

26 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00                1-ต.ค.-62  1/2563

ฉุกเฉิน

27 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00                1-ต.ค.-62  2/2563

ฉุกเฉิน

28 3521200384580 นำยองอำจ วงันำมะเสน จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00                1-ต.ค.-62  3/2563

ฉุกเฉิน

29 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรุณกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00                1-ต.ค.-62  4/2563

ฉุกเฉิน

30 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00                27-ก.ย.-62  2/2562

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

31 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00                1-ต.ค.-62  9/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

32 3521200389280 นำงนิจวภิำ  วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำด 7,000.00                1-ต.ค.-62  8/2563

ศพด.แม่ตำลนอ้ย

33 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 1,879.00                1-พ.ย.-62  11/2563
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34 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 16,088.00              1-พ.ย.-62  12/2563

35 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 11,878.00              1-พ.ย.-62  13/2563

36 3600900285213 รำ้นอำนนทพ์ทุธภณัฑ ์ ผำ้คลมุเกำ้อีน้วมทรงเอ ผำ้คลมุเกำ้อีบ้นุวม 18,250.00              13-ธ.ค.-62  20/2563

(โดยนำงไพรนิ เนียมค ำ) ทรงยู

37 3509900334558 รำ้นล ำปำงสปอรท์ วสัดุอปุกรณก์ฬีำตำมโครงกำรแขง่ขนักฬีำ 4,500.00                2-ธ.ค.-62  18/2563

(โดยนำยปฐม อชัวงศ)์

38 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ จดัซ ือ้พำนธปูเทยีนแพ ส ำหรบักำรจดัพธิรีบั 650.00                   18-ธ.ค.-62  25/2563

พระรำชทำนพระบรมฉำยำลกัษณ ์ร.10

39 1521200048010 นำงสำวรุง่ทวิำ ปำระบตุร จำ้งเหมำจดัพำนพุ่มดอกไมส้ด ส ำหรบักำรจดั 1,500.00                16-ธ.ค.-62  8/2563

พธิรีบัพระรำชทำนพระบรมฉำยำลกัษณ ์ร.10

40 3959900301494 รำ้นกำระเกตุ จดัซ ือ้กรอบรูปพระบรมฉำยำลกัษณ ์ร.10 3,550.00                18-ธ.ค.-62  23/2563

โดยน.สภทัรำวด ีโลหะวจิำรณ์

41 352990039587 รำ้นนำนำครุภณัฑล์ ำปำง ซือ้พรมอดัส ำหรบัตกแต่งสถำนทีก่จิกรรมพธิี 3,850.00                16-ธ.ค.-62  21/2563

โดยนำยอลงกต สรุยิะวงศ ์ พระรำชทำนพระบรมฉำยำลกัษณ ์ร.10

42 3529900005031 รำ้นหำ้งโซน่ีบำซำ่ร ์ ซ ือ้ผำ้สขีำว ส ำหรบัตกแต่งสถำนทีก่จิกรรม 1,800.00                18-ธ.ค.-62  22/2563

โดยนำยศวิำ โซน่ี พธิพีระรำชทำนพระบรมฉำยำลกัษณ ์ร.10

43 0523559001981 หจก.ตี๋เล็กธรุกจิกำรโยธำ ซือ้หนิคลกุ เพือ่ซอ่มแซมถนนช ำรุด 13,500.00              19-ธ.ค.-62  24/2563
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