
เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี/ จ ำนวนเงนิรวม

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ดัซ ือ้จดัจำ้ง วนัที่ เลขที่

1 3521200272081 นำงสธุำรตัน ์แกว้มะลิ จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัพรอ้มน ำ้ดืม่ 4,000.00            19-ม.ิย.-63

และอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่ประชมุประชำคม

2 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน โครงกำรจดัท ำและทบทวน 500.00               19-ม.ิย.-62

(นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ) แผนพฒันำทอ้งถิน่

3 3521200352777 นำยอนุพงษ ์วรรณจกัร จำ้งเหมำบรกิำรพน่สำรเคมบีรเิวณบำ้นทุ่งเกวยีน 1,000.00            8-ม.ิย.-63 47/2563

4 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            1-ต.ค.-62  9/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

5 3521200389280 นำงนิจวภิำ วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำดสถำนที ่ศพด. 7,000.00            1-เม.ย.-63 18/2563

บำ้นแม่ตำลนอ้ย

6 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63  12/2563

ฉุกเฉิน

7 1529900985391 นำยปิยะวตัร  ตำลี จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63  14/2563

ฉุกเฉิน

8 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63  11/2563

ฉุกเฉิน

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

อบต.เวยีงตำล

10 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 9,000.00            1-เม.ย.-63   19/2563

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

11 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรณุกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63 13/2563

ฉุกเฉิน

12 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-เม.ย.-63 15/2563

อบต.เวยีงตำล

13 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีส่ ำรวจบนัทกึขอ้มูลศูนยพ์ฒันำ 9,000.00            1-เม.ย.-63 17/2563

ผูส้งูอำย ุผูด้อ้ยโอกำส อบต.เวยีงตำล

14 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 3,062.00            28-ม.ิย.-62 94/2563

15 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00            27-ก.ย.-62  2/2563

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์
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องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเวยีงตำล

ล ำดบัที่ ช ือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ดัซ ือ้จดัจำ้ง

เอกสำรอำ้งองิ

เหตุผลสนับสนุน



16 3521200281098 รำ้นรุง่เรอืงคำรเ์ซอรว์สิ ซอ่มแซมรถยนต ์กฉ1143 ล ำปำง 15,570.00          12-ม.ิย.-63  48/2563

17 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 13,192.00          29-พ.ค.-63  95/2563

18 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบัผสมสำรเคมี 8,603.00            2-ม.ิย.-63  103/2563

ก ำจดัยงุ

19 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 8,732.00            29-พ.ค.-63 96/2563

20 3521200028554 นำงสำวสำยสณีุย ์เพ็ชรหยดั จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรแบบแปลนและประมำณกำร 4,919.00            29-ม.ิย.-63 52/2563

21 3521000243354 นำงพชัรนิทร ์ วงศปิ์น จำ้งประกอบอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่ 750.00               14-ก.ค.-63

ส ำหรบักำรประชมุสภำ

22 3521200272081 นำงสธุำรตัน ์แกว้มะลิ จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัพรอ้มน ำ้ดืม่ 7,200.00            16-ก.ค.-63

และอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่คก.สำนพลงัประชำรฐั

23 3529900389590 รำ้นโรจนธนำพนัธ ์ ซ ือ้ถงัน ำ้ไฟเบอรก์ลำส ขนำดควำมจ ุ1,500ล. 6,400.00            13-ก.ค.-63  109/2563

(นส.ธญัธำรยี ์โรจนธนำพนัธ)์

24 3529900389590 รำ้นโรจนธนำพนัธ ์ ซ ือ้ป้ัมน ำ้อตัโินมตั ิขนำด 300 วตัต ์จ ำนวน 15,000.00          13-ก.ค.-63 110/2563

(นส.ธญัธำรยี ์โรจนธนำพนัธ)์ 2 เคร ือ่ง

25 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้คอมพวิเตอร ์ 21,900.00          14-ก.ค.-63 111/2563

(นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ)

26 0523527000203 หจก.น ำ้ลอ้มกำรไฟฟ้ำ วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 10,630.00          15-ก.ค.-63 112/2563

(นำยอลนิ ตรอีคัรเบญจกุล)

27 3521200400845 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ วสัดุกอ่สรำ้ง 30,295.00          1-ก.ค.-63 108/2563

(นำงพชัณี สรุยิะ)

28 3521200400845 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ ซ ือ้กระสอบทรำยและเชอืกฟำง เพือ่ชว่ยเหลอื 24,560.00          21-ก.ค.-63 113/2563

(นำงพชัณี สรุยิะ) ผูป้ระสบอทุกภยั

29 3540700045694 รำ้นอเุทศกำรยำง ซือ้วสัดุยำนพำหนะและขนสง่ ยำงรถยนต ์ 12,320.00          21-ก.ค.-63 114/2563

(นำยสทุนั เกีย๋งรนิทร)์ กต 3414 ล ำปำง

30 3540100031471 นำงป้ิน อดุมผล จำ้งเหมำตดัเย็บถุงผำ้พรอ้มจดัหำวสัดุอปุกรณ์ 90,000.00          8-ม.ิย.-63   47/2563

และสกรนี

31 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 9,000.00            1-เม.ย.-63   19/2563

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

32 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-เม.ย.-63 15/2563
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อบต.เวยีงตำล

33 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-เม.ย.-63 16/2563

อบต.เวยีงตำล

34 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีส่ ำรวจบนัทกึขอ้มูลศูนยพ์ฒันำ 9,000.00            1-เม.ย.-63 17/2563

ผูส้งูอำย ุผูด้อ้ยโอกำส อบต.เวยีงตำล

35 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00            27-ก.ย.-62  2/2563

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

36 1529900985391 นำยปิยะวตัร  ตำลี จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63  14/2563

ฉุกเฉิน

37 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรณุกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63 13/2563

ฉุกเฉิน

38 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63  12/2563

ฉุกเฉิน

39 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63  11/2563

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 3521200331770 นำงจริำย ุวงษว์ำร จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัโครงกำร 7,500.00            24-ก.ค.-63

บรหิำรจดักำรขยะ

43 1521200048010 นำงสำวรุง่ทวิำ  ปำระบตุร จำ้งเหมำประกอบอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่ 9,000.00            24-ก.ค.-63

ตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรขยะ

44 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสมัพนัธโ์ครงกำร 360.00               29-ก.ค.-63

บรหิำรจดักำรขยะ

45 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ ซือ้น ำ้ดืม่และน ำ้แข็ง ส ำหรบับรกิำรผูเ้ขำ้รว่ม 1,866.00            24-ก.ค.-63 116/2563

กจิกรรมจติอำสำ

46 3529900005031 รำ้นโซน่ีบำรซ์ำ่ร ์ ซ ือ้ผำ้สขีำว ผำ้สเีหลอืง เพือ่ตกแต่งสถำนทีแ่ละ 5,040.00            21-ก.ค.-63 115/2563

(นำยศวิำ โซน่ี) กจิกรรมต่ำงๆ

47 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ ซือ้น ำ้ดืม่ ส ำหรบัศพด.ต.เวยีงตำล 935.00               30-ม.ิย.-63 104/2563

48 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ ซือ้น ำ้ดืม่ 2,203.00            30-ม.ิย.-63 105/2563

49 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 14,196.00          30-ม.ิย.-63 106/2563
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50 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 9,207.00            30-ม.ิย.-63 107/2563

51 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบัผสมสำรเคมี 775.00               20-ก.ค.-63 117/2563

ก ำจดัยงุ

52 5521000047004 นำยอ ำนำจ สขุะ จำ้งท ำถงัตะแกรงเหล็กส ำหรบัใชค้ดัแยก 40,000.00          17-ก.ค.-63 56/2563

ของรไีซเคลิ จ ำนวน 20ชดุ

53 3101202198884 รำ้นศิรพิำณิชย ์ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 5,834.00            4-ส.ค.-63 123/2563

(นำยศิรพิงษ ์ไชยำนุบตั)ิ

54 3529900267915 นำยสนิ ปัทมแ์กว้ จำ้งซอ่มแซมเคร ือ่งพน่หมอกควนั 6,300.00            7-ส.ค.-63 60/2563

55 3520600114449 รำ้นคลนีเวลิด ์ซพัพลำย วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 5,395.00            4-ส.ค.-63 124/2563

56 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน 14,041.00          7-ส.ค.-63 125/2563

(นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ)

57 3521200174691 รำ้นกำญจนินกำรคำ้ ซือ้เบำะทีน่อนและผำ้กนัเป้ือนส ำหรบัเด็กนักเรยีน 14,850.00          4-ส.ค.-63 59/2563

(นำงนิลกำนต ์วงศช์มภ)ู ใน ศพด.

58 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน โครงกำรบรหิำรจดักำรขยะ 1,250.00            29-ก.ค.-63

(นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ)

59 3521200352777 นำยอนุพงษ ์วรรณจกัร จำ้งเหมำบรกิำรพน่สำรเคมบีรเิวณบำ้นทุ่งเกวยีน 10,500.00          12-ม.ิย.-63 20/2563

60 3521000243354 นำงพชัรนิทร ์ วงศปิ์น จำ้งประกอบอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่ 2,250.00            18-ส.ค.-63

ส ำหรบักำรประชมุสภำ

61 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน โครงกำรสง่เสรมิและพฒันำ 1,325.00            21-ส.ค.-63

(นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ) อำชพีต ำบลเวยีงตำล

62 1521200048010 นำงสำวรุง่ทวิำ ปำระบตุร จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัและอำหำรวำ่ง 4,550.00            21-ส.ค.-63

พรอ้มเคร ือ่งดืม่โครงกำรสง่เสรมิและพฒันำอำชพี

63 3521200116216 รำ้นแอคโซลทู พลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสมัพนัธโ์ครงกำร 360.00               21-ส.ค.-63

สง่เสรมิและพฒันำอำชพีต ำบลเวยีงตำล

64 3529900005031 รำ้นโซน่ีบำรซ์ำ่ร ์ จดัซ ือ้ผำ้สฟ้ีำ โครงกำรเทดิทูนสถำบนัของชำติ 1,760.00            4-ส.ค.-63 122/2563

เพือ่เสรมิสรำ้งควำมสมำนฉันท ์

65 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรณุกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63 13/2563

ฉุกเฉิน

66 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63  12/2563

ฉุกเฉิน

67 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63  11/2563
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ฉุกเฉิน

68 1529900985391 นำยปิยะวตัร  ตำลี จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            1-เม.ย.-63  14/2563

ฉุกเฉิน

69 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีส่ ำรวจบนัทกึขอ้มูลศูนยพ์ฒันำ 9,000.00            1-เม.ย.-63 17/2563

ผูส้งูอำย ุผูด้อ้ยโอกำส อบต.เวยีงตำล

70 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00            27-ก.ย.-62  2/2563

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

71 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-เม.ย.-63 15/2563

อบต.เวยีงตำล

72 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-เม.ย.-63 16/2563

อบต.เวยีงตำล

73 3521200389280 นำงนิจวภิำ วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำดสถำนที ่ศพด. 7,000.00            1-เม.ย.-63 18/2563

บำ้นแม่ตำลนอ้ย

74 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 9,000.00            1-เม.ย.-63   19/2563

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

75 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            1-ต.ค.-62  9/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

76 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ 14,230.00          21-ส.ค.-63 138/2563

(นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ)

77 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน 31,000.00          21-ส.ค.-63 137/2563

(นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ)

78 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน 5,331.00            21-ส.ค.-63 133/2563

(นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ)

79 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ 17,380.00          21-ส.ค.-63 134/2563

(นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ)

80 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ จำ้งเหมำซอ่มคอมพวิเตอร ์ 400.00               21-ส.ค.-63 134/2563

(นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ)

81 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน โครงกำรอนุรกัษพ์นัธกุรรม 2,355.00            30-ส.ค.-63

(นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ) พชือนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิ

82 3521200400844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ ซ ือ้ลวดขำวตำมโครงกำรอนุรกัษพ์นัธกุรรมพชื 1,050.00            30-ส.ค.-63

(นำงพชัณี สรุยิะ) อนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำร ิ

83 3521200400844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ วสัดุกอ่สรำ้งเพือ่ใชส้ ำหรบัท ำช ัน้วำงของหรอืเก็บ 10,320.00          21-ส.ค.-63 135/2563

(นำงพชัณี สรุยิะ) วสัดุอปุกรณต์่ำงๆ

84 3521200400844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ วสัดุกำรเกษตร 5,480.00            24-ส.ค.-63 142/2563

(นำงพชัณี สรุยิะ)

ที ่กค0405.4/ว322

 ลว.24ส.ค.2560(ขอ้1.2)

ที ่กค0405.4/ว322

 ลว.24ส.ค.2560(ขอ้1.2)

ที ่กค0405.4/ว322

 ลว.24ส.ค.2560(ขอ้1.2)

ที ่กค0405.4/ว322

 ลว.24ส.ค.2560(ขอ้1.2)

ที ่กค0405.4/ว322

 ลว.24ส.ค.2560(ขอ้1.2)

ที ่กค0405.4/ว322

 ลว.24ส.ค.2560(ขอ้1.2)

ที ่กค0405.4/ว322

 ลว.24ส.ค.2560(ขอ้1.2)

ที ่กค0421.4/

ว82 ลว.28ก.พ.2556

ที ่กค0405.4/ว322

 ลว.24ส.ค.2560(ขอ้1.2)

ที ่กค0405.4/ว322

 ลว.24ส.ค.2560(ขอ้1.2)

ที ่กค0421.4/

ว82 ลว.28ก.พ.2556

ที ่กค0421.4/

ว82 ลว.28ก.พ.2556

ที ่กค0421.4/

ว82 ลว.28ก.พ.2556

ที ่กค0421.4/

ว82 ลว.28ก.พ.2556

ที ่กค0405.4/ว322

 ลว.24ส.ค.2560(ขอ้1.2)

ที ่กค0421.4/

ว82 ลว.28ก.พ.2556

ว82 ลว.28ก.พ.2556

ที ่กค0421.4/

ว82 ลว.28ก.พ.2556



85 3501500300471 รำ้นด.ีเอ.คลนีน่ิง ซพัพลำย จำ้งเหมำบรกิำรก ำจดัปลวก บรเิวณภำยใน 19,260.00          14-ส.ค.-63 61/2563

และภำยนิอกอำคำรเวยีงตำ้นและอำคำรหอ้งสรง

86 3521200116216 รำ้นแอค โซลทู พลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรรณรงคเ์พือ่กำร 720.00               14-ส.ค.-63 62/2563

(นำงสรุยิำ วนัสน) พฒันำและจดัเก็บรำยได ้

87 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต ซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ 7,310.00            24-ส.ค.-63 140/2563

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

88 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต ซือ้ครภุณัฑค์อมพวิเตอร(์เคร ือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ 13,900.00          24-ส.ค.-63 141/2563

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์ เคร ือ่งส ำรองไฟฟ้ำ)

89 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรคู่มอืกำรอบรมพรอ้มปริน้ 26,000.00          28-ส.ค.-63 67/2563

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์ ปกสเีขำ้เลม่อดักำว

90 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 1,997.00            31-ก.ค.-63 119/2563

91 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) ศพด. 901.00               31-ก.ค.-63 118/2563

92 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 10,934.00          31-ก.ค.-63 118/2563

93 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 3,389.00            31-ก.ค.-63 119/2563

94 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบัผสมสำรเคมี 2,502.00            4-ส.ค.-63 122/2563

ก ำจดัยงุ

95 3100700592877 รำ้นแน็คชอป จำ้งเหมำตดัเย็บกระเป่ำสะพำยผำ้ลำยสองพรอ้ม 14,000.00          26-ส.ค.-63 65/2563

สกรนี โครงกำรฝึกอบรมจติอำสำภยัพบิตัิ

96 0505558007503 บรษิทั บำ้นทอ้งถิน่ไทย จ ำกดั ซือ้เคร ือ่งเจำะคอนกรตีคอร ิง่พรอ้มกระบอกเจำะ 60,000.00          24-ส.ค.-63 143/2563

97 2800900024291 รำ้นนำยชำ่งเล็กล ำปำง ซอ่มแซมครภุณัฑไ์ฟฟ้ำและวทิย ุระบบเสยีง 15,000.00          24-ส.ค.-63 63/2563

(นำยเล็ก นพกำศ) กระจำยขำ่วประจ ำหมู่บำ้น หมู่ที ่8

98 0525543000010 บจ.ลกัคค์ลนีน่ิงซพัพลำย วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 5,850.00            21-ส.ค.-63 136/2563

(นำงศิรลิกัษณ ์หยำ่งไพบลูย)์

99 3101202198884 รำ้นศิรพิำณิชย ์ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 7,520.00            24-ส.ค.-63 139/2563

(นำยศิรพิงษ ์ไชยำนุบตั)ิ

100 3521200116216 รำ้นแอค โซลทู พลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยพลำสวูด๊พรอ้มขอ้ควำมพนัธุไ์ม ้ 4,000.00            26-ส.ค.-63 64/2563

(นำงสรุยิำ วนัสน) ตำมโครงกำรอนุรกัษพ์นัธกุรรมพชื

101 3521200116216 รำ้นแอค โซลทู พลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสมัพนัธโ์ครงกำร 1,440.00            1-ก.ย.-63

(นำงสรุยิำ วนัสน) ฝึกอบรมจติอำสำ

102 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุเคร ือ่งเขยีนและอปุกรณ ์โครงกำรฝึก 3,475.00            3-ก.ย.-63
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(นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ) อบรมชดุปฏบิตักิำรจติอำสำภยัพบิตัิ

103 3520600114449 รำ้นคลนีเวลิดซ์พัพลำย ซือ้เจลแอลกอฮอลล์ำ้งมอื โครงกำรฝึกอบรม 1,360.00            3-ก.ย.-63

ชดุปฏบิตักิำรจติอำสำภยัพบิตัิ

104 3521200016858 นำงยพุนิ พำนทอง จำ้งเหมำประกอบอำหำรและอำหำรวำ่งพรอ้ม 153,650.00        31-ส.ค.-63 69/2563

เคร ือ่งดิม่โครงกำรฝึกอบรมชดุปฏบิตักิำรจติอำสำ

105 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ จำ้งเหมำซอ่มแซมเคร ือ่งส ำรองไฟและCPU 1,580.00            9-ก.ย.-63 73/2563

(นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ)

106 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรประกอบกำรอบรมโครงกำร 3,000.00            15-ก.ย.-63

(นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ) อบรมใหค้วำมรูผู้ป้ระกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำย

107 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน โครงกำรอบรมใหค้วำมรู ้ 300.00               15-ก.ย.-63

(นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ) ผูป้รกะอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ

108 3521200388682 นำยเดช อสุำธรรม จำ้งเหมำแรงงำนปรบัปรงุซอ่มแซมอำคำร 12,900.00          3-ก.ย.-63 71/2563

สถำนทีบ่รเิวณทีท่ ำกำร อบต.เวยีงตำล

109 0523546000132 หจก.ตัน้อำ้ยวศิวกรรม วสัดุกอ่สรำ้ง(ยำงแอสฟัลทต์กิ) 30,550.00          8-ก.ย.-63 153/2563

(นำงสำวชลติำ วงศเ์ขยีว)

110 3521200116216 รำ้นแอค โซลทู พลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยประชำสมัพนัธโ์ครงกำรอบรม 360.00               25-ก.ย.-63

(นำงสรุยิำ วนัสน) ใหค้วำมรูผู้ป้ระกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตำยต่อสขุภำพ

111 3521200029585 นำยสทุศัน ์ตะ๊วงศษ์ำ จำ้งเหมำจดัตกแต่งสถำนทีอ่บรมโครงกำรฝึกอบรม 4,000.00            11-ก.ย.-63

ชดุปฏบิตักิำรจติอำสำภยัพบิตัิ

112 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตรจ ำกดั ซือ้วสัดุฝึกอบรม โครงกำรฝึกอบรมชดุปฏบิตัิ 400.00               11-ก.ย.-63

กำรจติอำสำภยัพบิตัิ

113 3521200352777 นำยอนุพงษ ์วรรณจกัร จำ้งเหมำบรกิำรฉีดพน่สำรเคมบีรเิวณพืน้ทีต่ ำบล 6,600.00            12-ส.ค.-63 20/2563

เวยีงตำล

114 3521200117743 นำยพรชยั ใหม่ทรำยเปียง ซือ้วสัดุยำนพำหนะและขนสง่ รถจกัรยำนยนต ์ 1,140.00            1-ก.ย.-63 150/2563

กษข757ล ำปำง

115 3521200117743 นำยพรชยั ใหม่ทรำยเปียง จำ้งซอ่มแซมครภุณัฑย์ำนพำหนะและขนสง่ 710.00               28-ส.ค.-63 66/2563

รถจกัรยำนยนต ์กษข757ล ำปำง

116 1571100074931 นำงสำวปำนิดำ สงิหบ์ญุ ค่ำสมนำคุณวทิยำกร โครงกำรอบรมให ้ 2,400.00            17-ก.ย.-63

ควำมรูผู้ป้ระกอบกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ

117 3521200351851 นำงไหม วงศป์ระเสรฐิ จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัพรอ้มน ำ้ดืม่และ 7,800.00            17-ก.ย.-63

อำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่ คก.อบรม

118 0523544001158 หจก.น ำ้ลอ้มเคหะภณัฑ ์ ซ ือ้ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร2บำนเปิดมอืจบัชนิดบดิ 33,000.00          16-ก.ย.-63 157/2563

(นำงสำวชรนิธร อรณุศกัดิ)์ จ ำนวน 6 หลงั

119 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน 14,642.00          11-ก.ย.-63 155/2563

(นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ)
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120 3521200400844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ วสัดุกอ่สรำ้ง ส ำหรบัปรบัปรงุสภำพแวดลอ้ม 20,000.00          16-ก.ย.-63 156/2563

(นำงพชัณี สรุยิะ) ทีอ่ยูอ่ำศยัผูพ้กิำร

121 3521200400844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ .ซือ้กระสอบทรำยและเชอืกฟำง 24,560.00          16-ก.ย.-63 158/2563

(นำงพชัณี สรุยิะ)

122 3521200400844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ ซ ือ้วสัดุกอ่สรำ้ง 7,248.00            11-ก.ย.-63 154/2563

(นำงพชัณี สรุยิะ)

123 3169900246601 รำ้นม่ำนฟ้ำวศิวกรรม จำ้งเหมำอดัน ำ้ยำดบัเพลงิเคมแีหง้จ ำนวน 20 ถงั 13,600.00          17-ก.ย.-63 73/2563

(นำงสำวโรจนฤ์ด ีถนอมสนิ) โครงกำรฝึกอบรมชดุปฏบิตักิำรจดิอำสำ

124 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรหลกัฐำนกำรด ำเนินงำน 720.00               22-ก.ย.-63 76/2563

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์ ตำมโครงกำรฝึกอบรมชดุปฏบิตักิำรจติอำสำ

125 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต จำ้งเหมำจดัท ำใบประกำศนียบตัร จ ำนวน 5,000.00            22-ก.ย.-63

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์ 200แผ่นโครงกำรฝึกอบรมจติอำสำ

126 0505550001778 บรษิทัเชยีงใหม่บรกิำร ซอ่มแซมครภุณัฑก์ำรเกษตร รถตกัหนำ้ขดุ 64,491.00          17-ก.ย.-63 75/2563

แทรกเตอร ์จ ำกดั หลงั ตค 1446 ล ำปำง

127 3521200028554 นำงสำวยพุนิ อนิตะ๊จกัร ์ จำ้งเหมำบรกิำรรบัใชจ้ดัเก็บเศษขยะมูลฝอย 900.00               1-เม.ย.-63  37/2563

เดอืน เมษำยน-กนัยำยน 2563

128 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 12,007.00          31-ส.ค.-63 148/2563

129 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 3,334.00            31-ส.ค.-63 149/2563

130 3529900030249 รำ้นบรรณสำร หนังสอืพมิพป์ระจ ำหมู่บำ้น 1,320.00            1-เม.ย.-63 71/2563

เดอืนเมษำยน-กนัยำยน 2563

131 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ น ำ้ดืม่ เดอืนกนัยำยน 2563 1,554.00            31-ส.ค.-63 147/2563

132 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ น ำ้ดืม่ศพด.ต.เวยีงตำล เดอืนกนัยำยน 2563 901.00               31-ส.ค.-63 146/2563

133 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00            27-ก.ย.-62  2/2563

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

134 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-เม.ย.-63 15/2563

อบต.เวยีงตำล

135 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            1-เม.ย.-63 16/2563

อบต.เวยีงตำล

136 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 9,000.00            1-เม.ย.-63   19/2563

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

137 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีส่ ำรวจบนัทกึขอ้มูลศูนยพ์ฒันำ 9,000.00            1-เม.ย.-63 17/2563

ผูส้งูอำย ุผูด้อ้ยโอกำส อบต.เวยีงตำล
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138 3521200389280 นำงนิจวภิำ วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำดสถำนที ่ศพด. 7,000.00            1-เม.ย.-63 18/2563

บำ้นแม่ตำลนอ้ย

139 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            1-ต.ค.-62  9/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน
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