
เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี/ จ ำนวนเงนิรวม

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ดัซ ือ้จดัจำ้ง วนัที่ เลขที่

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

อบต.เวยีงตำล

2 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-ต.ค.-62  6/2563

อบต.เวยีงตำล

3 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีส่ ำรวจบนัทกึขอ้มูลศูนยพ์ฒันำ 9,000.00            1-ต.ค.-62  7/2563

ผูส้งูอำย ุผูด้อ้ยโอกำส อบต.เวยีงตำล

4 3521200112075 นำงสำวยพุนิ อนิตะ๊จกัร ์ จำ้งเหมำบรกิำรรบัใชจ้ดัเก็บเศษขยะมูลฝอย 900.00               1-ต.ค.-62  1/2563

ทีท่ ำกำร อบต.เวยีงตำล

5 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00            27-ก.ย.-62  2/2563

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

6 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-62  2/2563

ฉุกเฉิน

7 3521200384580 นำยองอำจ วงันำมะเสน จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-62  3/2563

ฉุกเฉิน

8 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรณุกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-62  4/2563

ฉุกเฉิน

9 0523544001158 หจก.น ำ้ลอ้มเคหะภณัฑ ์ ซ ือ้พดัลมไอเย็น โตะ๊ท ำงำน ตูเ้ก็บเอกสำรแบบ 66,800.00           16 ม.ีค.63  63/2563

(นำงสำวชรนิธร อรณุศกัดิ)์ 2 บำน และแบบบำนเลือ่นกระจก

10 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-ต.ค.-61  1/2563

ฉุกเฉิน

11 3529900395867 รำ้นนำนำครภุณัฑล์ ำปำง ซือ้พรมกบัตนีตุก๊แก 5,475.00             12 ม.ีค.63  60/2563

(นำยอลงกต สรุยิะวงศ)์

12 3521200389280 นำงนิจวภิำ วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำดสถำนที ่ศพด. 7,000.00            1-ต.ค.-62  8/2563

บำ้นแม่ตำลนอ้ย

13 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            1-ต.ค.-62  9/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

14 3520600114449 รำ้นคลนีเวลิด ์ซพัพลำย วสัดุงำนบำ้นงำนครวัศพด. 10,845.00           12 ม.ีค.63  56/2563

(นำยสทุนิ พนัธก์รกช)

15 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน 11,815.00          13-ม.ีค.-63  62/2563

รำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก และสำระส ำคญัของสญัญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ ำไตรมำสที ่3 (เดอืน เมษำยน 2563ถงึ เดอืน มถิุนำยน 2563)

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเวยีงตำล

ล ำดบัที่ ช ือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ดัซ ือ้จดัจำ้ง
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16 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 9,000.00            16-ธ.ค.-62   10/2563

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

17 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 3,210.00            28-ก.พ.-63  51/2563

18 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 19,622.00          28-ก.พ.-63 52/2563

19 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 7,923.00            28-ก.พ.-63  53/2563

20 3529900030249 รำ้นบรรณสำร หนังสอืพมิพป์ระจ ำหมู่บำ้น 1,320.00            1-ต.ค.-62  6/2563

21 3521200006151 รำ้นแจม่ศิร ิ วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบำ้ 40,075.00          26-ม.ีค.-63  65/2563

(นำงแจม่ศิร ิพำนทอง)

22 3521200400844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ วสัดุกอ่สรำ้ง 19,065.00          20-ม.ีค.-63  64/2563

(นำงพชัณี สรุยิะ)

23 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิล โครงกำรสตัวป์ลอดโรค 360.00               31-ม.ีค.-63

คนปลอดภยั

24 3521200028554 รำ้นเสถยีรแอร ์ ซอ่มแซมเคร ือ่งปรบัอำกำศ 13,350.00          8-เม.ย.-63  41/2563

(นำยเสถยีร ถำนอ้ย)

25 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 629.00               28-ก.พ.-63 50/2563

26 3521200378555 นำยสองเมอืง ฉัตรแกว้ จำ้งเหมำด ำเนินกำรฉีดวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุข 8,000.00            31-ม.ีค.-63 37/2563

บำ้และแมว

27 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ จำ้งเหมำจดัท ำตรำยำงเพือ่ใชใ้นงำนธรุกำร 2,900.00            3 เม.ย63  39/2563

(นำยเสกสรรค ์ นันทเทมิ)

28 3521000243354 นำงพชัรนิทร ์วงศปิ์ง จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัพรอ้มน ำ้ดืม่ 2,000.00            13 เม.ย63

และอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่

29 1529900360498 นำงสำวกำรจนำ ชยัวฒุิ จำ้งเหมำบคุคลบนัทกึขอ้มูลสนัุขและแมวลงใน 4,809.00             7 เม.ย.63 39/2563

โปรแกรม

30 3521200400844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ วสัดุกอ่สรำ้งซอ่มแซมทีอ่ยูอ่ำศยัของผูป้ระสบภยั 4,835.00            20-เม.ย.-63 72/2563

(นำงพชัณี สรุยิะ)

31 5520190017011 รำ้นสหกูภ้ยัภำคเหนือ จำ้งตดัเย็บชดุปฏบิตักิำรหน่วยปฏบิตักิำรฉุกเฉิน 28,000.00          13-เม.ย.-63 42/2563

(นำงวนัเพ็ญ องิคนินันท)์ (กูช้พี)จ ำนวน 10 ชดุ

32 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีส่ ำรวจบนัทกึขอ้มูลศูนยพ์ฒันำ 9,000.00            1-เม.ย.-63 17/2563
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ผูส้งูอำย ุผูด้อ้ยโอกำส อบต.เวยีงตำล

33 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-เม.ย.-63 15/2563

อบต.เวยีงตำล

34 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-เม.ย.-63 16/2563

อบต.เวยีงตำล

35 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 9,000.00            1-เม.ย.-63 19/2563

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

36 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรณุกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63 13/2563

ฉุกเฉิน

37 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63  12/2563

ฉุกเฉิน

38 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63  11/2563

ฉุกเฉิน

39 1529900985391 นำยปิยะวตัร ตำลี จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63  14/2563

ฉุกเฉิน

40 3521200389280 นำงนิจวภิำ วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำดสถำนที ่ศพด. 7,000.00            1-เม.ย.-63  18/2563

บำ้นแม่ตำลนอ้ย

41 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            1-ต.ค.-62  9/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

42 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00            27-ก.ย.-62  2/2563

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

43 3521200281098 รำ้นรุง่เรอืงคำรเ์ซอรว์สิ ซอ่มแซมครภุณัฑย์ำนพำหนะและขนสง่ 9,350.00            20-เม.ย.-63  43/2563

(นำยสมบรูณ ์แสงบญุเรอืง) รถยนต ์กฉ 1143ล ำปำง

44 0523544001158 หจก.น ำ้ลอ้มเคหะภณัฑ ์ ซ ือ้พดัลมตดิผนัง จ ำนวน 4 เคร ือ่ง 9,200.00            27-เม.ย.-63 74/2563

(นำงสำวชรนิธร อรณุศกัดิ)์

45 0523544001158 หจก.น ำ้ลอ้มเคหะภณัฑ ์ ซ ือ้โทรทศัน ์(LED TV) 18,200.00          27-เม.ย.-63 75/2563

(นำงสำวชรนิธร อรณุศกัดิ)์

46 0525535000448 บรษิทั นิยมพำนิชล ำปำงจ ำกดั เคร ือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น แบบแขวน 46,950.00          23-เม.ย.-63 73/2563

(นำยธวชัชยั กงัวล) ขนำด 36,000 บทียีู

47 0525543000010 บ.ลกัคค์ลนีน่ิง ซพัพลำยจ ำกดั วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 4,800.00            28-เม.ย.-63  76/2563

48 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ วสัดุคอมพวิเตอร ์ 3,800.00            29-เม.ย.-63 77/2563

(นำยเสกสรรค ์ นันทเทมิ)

49 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 2,661.00            31-ม.ีค.-63 67/2563
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50 5520190017011 รำ้นสหกูภ้ยัภำคเหนือ ซือ้ท่อดูดน ำ้พรอ้มขอ้ต่อและหวักะโหลก 9,800.00            5-พ.ค.-63  83/2563

(นำงวนัเพ็ญ องิคนินันท)์

51 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 22,703.00          31-ม.ีค.-63 69/2563

52 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 5,978.00            31-ม.ีค.-63  70/2563

53 3521000243354 นำงพชัรนิทร ์วงศปิ์ง จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัพรอ้มน ำ้ดืม่ 2,000.00            18-พ.ค.-63

และอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่

54 3521000243354 นำงพชัรนิทร ์วงศปิ์ง จำ้งเหมำประกอบอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่ 900.00               19-พ.ค.-63

55 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-เม.ย.-63 15/2563

อบต.เวยีงตำล

56 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-เม.ย.-63 16/2563

อบต.เวยีงตำล

57 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีส่ ำรวจบนัทกึขอ้มูลศูนยพ์ฒันำ 9,000.00            1-เม.ย.-63 17/2563

ผูส้งูอำย ุผูด้อ้ยโอกำส อบต.เวยีงตำล

58 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63  12/2563

ฉุกเฉิน

59 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63  11/2563

ฉุกเฉิน

60 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรณุกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63 13/2563

ฉุกเฉิน

61 1529900985391 นำยปิยะวตัร ตำลี จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63  14/2563

ฉุกเฉิน

62 3521200389280 นำงนิจวภิำ วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำดสถำนที ่ศพด. 7,000.00            1-เม.ย.-63  18/2563

บำ้นแม่ตำลนอ้ย

63 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            1-ต.ค.-62  9/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

64 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 9,000.00            16-ธ.ค.-62   10/2563

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

65 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00            27-ก.ย.-62  2/2563

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

66 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ วสัดุคอมพวิเตอร ์ 2,790.00            20-พ.ค.-63 87/2563

(นำยเสกสรรค ์ นันทเทมิ)

67 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ วสัดุส ำนักงำน 34,202.00          29-พ.ค.-63 97/2563
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(นำยเสกสรรค ์ นันทเทมิ)

68 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 2,391.00            30-เม.ย.-63 79/2563

69 0525558000746 บรษิทั โตโยตำ้ล ำปำง จ ำกดั จำ้งเหมำซอ่มแซมรถยนต(์ตู)้ นข5771ลป 5,746.00            24-เม.ย.-63 44/2563

(นำยอตัภพ ทเิลำงำม)

70 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 13,863.00          20-พ.ค.-63 88/2563

เพือ่กำรควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออก

71 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 10,142.00          30-เม.ย.-63 80/2563

72 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 8,852.00            30-เม.ย.-63 81/2563

73 0523544001158 หจก.น ำ้ลอ้มเคหะภณัฑ ์ ซ ือ้ขำแขวนโทรทศันแ์อลอดีทีวี ีศพด. 1,800.00            13-พ.ค.-63 85/2563

(นำงสำวชรนิธร อรณุศกัดิ)์ บำ้นแม่ตำลนอ้ย

74 3101202198884 รำ้นศิรพิำณิชย ์ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 7,213.00            29-พ.ค.-63 98/2563

(นำยศิรพิงษ ์ไชยำนุบตั)ิ

75 5520190017011 รำ้นสหกูภ้ยัภำคเหนือ น ำ้ยำพน่หมอกควนั ขนำด 1,000ซซี ี 15,600.00          29-พ.ค.-63  102/2563

(นำงวนัเพ็ญ องิคนินันท)์

76 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ วสัดุส ำนักงำน 13,482.00          29-พ.ค.-63 99/2563

(นำยเสกสรรค ์ นันทเทมิ)

77 3521200420241 รำ้นกลกำรออโตค้ำร ์ ซ ือ้วสัดุยำนพำหนะและขนสง่ (ยำงรถยนต)์ 8,774.00            29-พ.ค.-63  101/2563

(นำงสมพร เสนำธรรม) ส ำหรบัรถยนต ์กค 6733ล ำปำง

78 3521200420241 รำ้นกลกำรออโตค้ำร ์ ซอ่มแซมบ ำรงุรกัษำรถยนต ์ 13,094.66          29-พ.ค.-63 46/2563

(นำงสมพร เสนำธรรม) ส ำหรบัรถยนต ์กค 6733ล ำปำง

79 3629900030639 รำ้นโจซำ่สด์อตเน็ต วสัดุคอมพวิเตอร ์ 5,200.00            29-พ.ค.-63  100/2563

80 3521000243354 นำงพชัรนิทร ์ วงศปิ์น จำ้งประกอบอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่ 600.00               28-พ.ค.-63

กส ำหรบักำรประชมุจดัตัง้ศูนยเ์รยีนรวม

81 3521200352777 นำยอนุพงษ ์วรรณจกัร จำ้งเหมำบรกิำรพน่สำรเคมบีรเิวณบำ้นทุ่งเกวยีน 6,000.00            29-พ.ค.-63 45/2563
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