
เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี/ จ ำนวนเงนิรวม

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ดัซ ือ้จดัจำ้ง วนัที่ เลขที่

1 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            1-ต.ค.-61  9/2562

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

2 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-ต.ค.-61  5/2562

อบต.เวยีงตำล

3 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-61  2/2562

ฉุกเฉิน

4 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-ต.ค.-61  6/2562

อบต.เวยีงตำล

5 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีส่ ำรวจบนัทกึขอ้มูลศูนยพ์ฒันำ 9,000.00            1-ต.ค.-61  7/2562

ผูส้งูอำย ุผูด้อ้ยโอกำส อบต.เวยีงตำล

6 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 4,500.00            16-ธ.ค.-62 ต.ค.-63

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

7 3521200389280 นำงนิจวภิำ วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำดสถำนที ่ศพด. 7,000.00            28-ธ.ค.-61  10/2562

บำ้นแม่ตำลนอ้ย

8 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00             1 ต.ค.61  1/2562

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

9 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-61  2/2562

ฉุกเฉิน

10 3521200384580 นำยองอำจ วงันำมะเสน จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-61  3/2562

ฉุกเฉิน

11 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรณุกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-61  4/2562

ฉุกเฉิน

12 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-61  1/2562

ฉุกเฉิน

13 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 1,598.00            29-พ.ย.-62 15/2563

14 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 918.00               29-พ.ย.-62 15/2563

15 1529900826373 รำ้นวำวี ่ไอที จำ้งซอ่มแซมกลอ้งวงจรปิด cctv ในพืน้ที่ 14,700.00          19-ธ.ค.-62  9/2563
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16 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 18,353.00          29-พ.ย.-62 16/2563

17 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 4,943.00            29-พ.ย.-62 17/2563

18 3521000243354 นำงพชัรนิทร ์วงศปิ์ง จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัพรอ้มน ำ้ดืม่ 2,500.00            25-ธ.ค.-62

และอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่

19 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน 8,700.00            9-ม.ค.-63  9/2563

20 0994000188251 โรงพมิพอ์ำสำรกัษำดนิแดน แบบพมิพ ์ 1,252.00            6-ธ.ค.-62

21 0994000188251 โรงพมิพอ์ำสำรกัษำดนิแดน ค่ำระวำงรถบรรทุก(ขนสง่แบบพมิพ)์ 246.00               6-ธ.ค.-62

22 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสมัพนัธ ์โครงกำร 4,347.00            7-ม.ค.-63 16/2563

จดังำนวนัเด็กแหง่ชำติ

23 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ น ำ้ดืม่ โครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำติ 2,353.00            6-ม.ค.-63 31/2563

24 3521200005830 รำ้นววิรรณ โดย จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรตำมโครงกำรจดังำนวนัเด็ก 2,000.00            7-ม.ค.-63 14/2563

นำยวชัระ รกัษลขิติ แหง่ชำติ

25 1521200043336 นำยนพดล  ยำสวุรรณ จำ้งเหมำบรกิำรตดิตัง้/ร ือ้ถอนเวท ีพรอ้มชดุ 12,000.00          7-ม.ค.-63 13/2563

เคร ือ่งเสยีงล ำโพง

26 0523556001475 หจก.ไททอยสพ์เีพลิเอเอ ซือ้ของขวญั ของรำงวลั วสัดุอปุกรณ์ 52,300.00          7-ม.ค.-63 30/2563

โครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำติ

27 3521200469453 นำยประพำส ดวงดี จำ้งเหมำบรกิำรจดัเตรยีมสถำนทีบ่รเิวณจดังำน 38,000.00          7-ม.ค.-63 15/2563

โครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำติ

28 3521200272081 นำงสธุำรตัน ์แกว้มะลิ จำ้งจดักจิกรรมเซฟนอ้ยชำ่งคดิโครงกำรจดังำน 15,000.00          7-ม.ค.-63  11/2563

วนัเด็กแหง่ชำติ

29 3521200417003 นำงจ ำเนียน วงลำศรี จำ้งเหมำจดัท ำอำหำรกลำงวนั อำหำรวำ่ง 24,000.00          7-ม.ค.-63  12/2563

โครงกำรจดังำนวนัเด็กแหง่ชำติ

30 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ จำ้งเหมำบรกิำรเขำ้เลม่อดักำวพรอ้มพมิพป์กสี 3,600.00            7-ม.ค.-63  16/2563

จ ำนวน 30 เลม่

31 0525543000010 บจ.ลกัคค์ลนีน่ิง ซพัพลำย วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 4,360.00            9-ม.ค.-63 33/2563

32 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 2,277.00            27-ธ.ค.-62 27/2563
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33 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรณุกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-61  4/2562

ฉุกเฉิน

34 3521200384580 นำยองอำจ วงันำมะเสน จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-61  3/2562

ฉุกเฉิน

35 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-61  1/2562

ฉุกเฉิน

36 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-61  2/2562

ฉุกเฉิน

37 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-ต.ค.-61  5/2562

อบต.เวยีงตำล

38 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-ต.ค.-61  6/2562

อบต.เวยีงตำล

39 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00             1 ต.ค.61  1/2562

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

40 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีส่ ำรวจบนัทกึขอ้มูลศูนยพ์ฒันำ 9,000.00            1-ต.ค.-61  7/2562

ผูส้งูอำย ุผูด้อ้ยโอกำส อบต.เวยีงตำล

41 3521200389280 นำงนิจวภิำ วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำดสถำนที ่ศพด. 7,000.00            1-ต.ค.-62  8/2563

บำ้นแม่ตำลนอ้ย

42 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            1-ต.ค.-61  9/2562

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

43 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 4,500.00            16-ธ.ค.-62   10/2563

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

44 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิล โครงกำรแขง่ขนักฬีำ 1,570.00            16-ม.ค.-63 18/2563

เวยีงตำลเกมส ์

45 1521200043336 นำยนพดล  ยำสวุรรณ จำ้งเหมำบรกิำรตดิตัง้/ร ือ้ถอนเวท ีพรอ้มชดุ 13,000.00          9-ธ.ค.-62  7/2563

เคร ือ่งเสยีงล ำโพง

46 3521200469453 นำยประพำส ดวงดี จำ้งเหมำบรกิำรจดัเตรยีมสถำนทีบ่รเิวณจดังำน 40,000.00          6-ธ.ค.-62  6/2563

โครงกำรจดัแขง่ขนักฬีำเวยีงตำลเกมส ์

47 3510600116247 รำ้นเอ็ม ท ีสปอรต์ ล ำพนู ซือ้เสือ้กฬีำ ตำมโครงกำรจดัแขง่ขนักฬีำ 39,600.00          6-ธ.ค.-62  18/2563

เวยีงตำลเกมส ์

48 3521200331770 นำงจริำย ุวงษว์ำร จำ้งเหมำท ำอำหำร โครงกำรแขง่ขนักฬีำ 19,800.00          20-ม.ค.-63 20/2563

เวยีงตำลเกมส ์

49 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ ซือ้น ำ้ดืม่ น ำ้แข็ง ตำมโครงกำรจดัแขง่ขนั 7,730.00            6-ธ.ค.-62  19/2563
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50 3509900334558 รำ้นล ำปำงสปอรท์ โดย ซือ้ถว้ยรำงวลั โครงกำรจดัแขง่ขนักฬีำ 8,500.00            21-ม.ค.-63  35/2563

นำยปฐม อชัวงศ ์ เวยีงตำลเกมส ์

51 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 18,595.00          27-ธ.ค.-62  28/2563

52 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 6,871.00            27-ธ.ค.-62  29/2563

53 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ ซ ือ้ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ 4,300.00             15 ม.ค.63  34/2563

54 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน 21,349.00          30-ม.ค.-63 40/2563

55 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ 11,500.00          30-ม.ค.-63 41/2563

56 3521000243354 นำงพชัรนิทร ์วงศปิ์ง จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัพรอ้มน ำ้ดืม่ 3,100.00            31-ม.ค.-63

และอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่

57 3101701220702 รำ้นโฟรส์ตำร ์ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 5,205.00            29-ม.ค.-63 39/2563

โดย นำยสมสทิธิ ์จงงำมวไิล

58 1521200048010 นำงสำวรุง่ทวิำ ปำระบตุร จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั 9,000.00            13-ก.พ.-63

และอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่

59 3640900393717 รำ้นรุง่เรอืง โดย วสัดุกำรเกษตร 7,000.00            14-ก.พ.-63 47/2563

นำยบญุทำง อนิหมู

60 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) ศพด. 918.00               27-ธ.ค.-62 26/2563

61 0525558000746 บจ.โตโยตำ้ ล ำปำง จำ้งเหมำซอ่มแซมรถยนตก์ูภ้ยั หมำยเลข 11,432.00          17-ก.พ.-63 21/2563

ทะเบยีน กต 3414

62 3521200400844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์โดย วสัดุกอ่สรำ้ง 5,194.00            31-ม.ค.-63 46/2563

นำงพชัณี สรุยิะ

63 3509900334558 รำ้นล ำปำงสปอรท์ โดย ซือ้วสัดุกฬีำ ส ำหรบั 11 หมู่บำ้น 83,002.00          14-ก.พ.-63 48/2563

นำยปฐม อชัวงศ ์

64 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-ต.ค.-61  5/2562

อบต.เวยีงตำล

65 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-ต.ค.-61  6/2562

อบต.เวยีงตำล

66 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-61  2/2562

ฉุกเฉิน

67 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-61  1/2562 ที ่กค0421.4/
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ฉุกเฉิน

68 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรณุกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-61  4/2562

ฉุกเฉิน

69 3521200384580 นำยองอำจ วงันำมะเสน จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-61  3/2562

ฉุกเฉิน

70 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีส่ ำรวจบนัทกึขอ้มูลศูนยพ์ฒันำ 9,000.00            1-ต.ค.-61  7/2562

ผูส้งูอำย ุผูด้อ้ยโอกำส อบต.เวยีงตำล

71 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            1-ต.ค.-61  9/2562

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

72 3521200389280 นำงนิจวภิำ วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำดสถำนที ่ศพด. 7,000.00            1-ต.ค.-62  8/2563

บำ้นแม่ตำลนอ้ย

73 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00             1 ต.ค.61  1/2562

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

74 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00             1 ต.ค.61  1/2562

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

75 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 9,000.00            16-ธ.ค.-62   10/2563

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

76 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 1,836.00            31-ม.ค.-63 43/2563

77 0525558000746 บจ.โตโยตำ้ ล ำปำง จำ้งเหมำซอ่มแซมรถยนตก์ูภ้ยั หมำยเลข 7,655.85            17-ก.พ.-63 22/2563

ทะเบยีน บง2453

78 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 19,856.00          31 ม.ค2563 44/2563

79 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 13,161.00          31 ม.ค2563 45/2563

80 3169900246601 รำ้นม่ำนฟ้ำวศิวกรรม จำ้งเหมำเตมิน ำ้ยำถงัดบัเพลงิชนิดเคมแีหง้ 6,800.00            25-ก.พ.-63 25/2563

โดย นส.โรจนฤ์ด ีถนอมสนิ คก.ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำหมอกควนัฯ

81 3169900246601 รำ้นม่ำนฟ้ำวศิวกรรม ซือ้หนำ้กำกกนัควนัและไมต้บไฟ คก.ป้องกนั 9,600.00            24-ก.พ.-63 49/2563

โดย นส.โรจนฤ์ด ีถนอมสนิ และแกไ้ขปัญหำหมอกควนัฯ

82 3521200028554 รำ้นเสถยีรแอร ์โดย ซอ่มแซมเคร ือ่งปรบัอำกำศหอ้งสรง 19,200.00          6-ม.ีค.-63 27/2563

นำยเสถยีร ถำนอ้ย

83 3521200290682 นำงสมพร ไทยสยำม จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัพรอ้มน ำ้ดืม่ 5,000.00            4-ม.ีค.-63

ส ำหรบัผูเ้ขำ้รว่มประชมุสภำ

84 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่)ศพด. 1,020.00            31-ม.ค.-63 42/2563
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85 3521200379233 นำงทศันำ สมบรูณ์ จำ้งเหมำประกอบอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่ 3,000.00            18-ก.พ.-63

คก.ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำหมอกควนัและไฟฟ้ำ

86 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิล โครงกำรเวยีงตำลรว่มใจ 480.00               11-ม.ีค.-63

ตำ้นภยัทุจรติ

87 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิล คก.ป้องกนัและแกไ้ข 360.00               20-ก.พ.-63

ปัญหำหมอกควนัและไฟป่ำ

88 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน คก.เวยีงตำลรว่มใจตำ้นภยั 1,750.00            10-ม.ีค.-63

ทุจรติ

89 3521200114825 นำงอนงค ์ อน้อำ้ย จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัพรอ้มน ำ้ดืม่ 13,000.00          11-ม.ีค.-63 29/2563
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