
เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี/ จ ำนวนเงนิรวม

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ดัซ ือ้จดัจำ้ง วนัที่ เลขที่

1 1521200048010 นำงสำวรุง่ทวิำ ปำระบตุร จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัและอำหำรวำ่ง 1,950.00                21-ต.ค.-63

พรอ้มเคร ือ่งดืม่เพือ่รบัทรำบนโยบำยของรฐับำล

2 3521200352777 นำยอนุพงษ ์วรรณจกัร จำ้งเหมำบรกิำรพน่สำรเคมบีรเิวณบำ้นแม่ตำล 900.00                   8-ต.ค.-63

นอ้ย

3 3520122300430 รำ้นดอกแกว้ดอกไมส้ด จำ้งเหมำบรกิำรจดัท ำพวงมำลำ 1,000.00                16-ต.ค.-63  3/2563

(นำงสำวปณุณดำ ค ำมำโต) เน่ืองในวนัคลำ้ยวนัสวรรคตรชักำลที9่

4 3520100548083 เขมนิต ์ตรอ. ค่ำ พรบ.รถยนต ์กฉ1143  กค 6733 2,795.91                6-พ.ย.-63

(นำงกนกวรรณพนิิตเกยีรตสิกุล) 1กฆ5120ล ำปำง

5 3520122300430 รำ้นดอกแกว้ดอกไมส้ด จำ้งเหมำบรกิำรจดัท ำพวงมำลำ 500.00                   20-ต.ค.-63

(นำงสำวปณุณดำ ค ำมำโต) เน่ืองในวนัคลำ้ยวนัสวรรคตรชักำลที9่

6 3520122300430 รำ้นดอกแกว้ดอกไมส้ด จำ้งเหมำบรกิำรจดัท ำพวงมำลำ 1,000.00                21-ต.ค.-63

(นำงสำวปณุณดำ ค ำมำโต) เน่ืองในวนัคลำ้ยวนัสวรรคตรชักำลที5่

7 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00                1-ต.ค.-63 22/2563

ทต.เวยีงตำล

8 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00                1-ต.ค.-63 21/2563

ทต.เวยีงตำล

9 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรุงระบบ 9,000.00                30-ก.ย.-63 26/2563

แผนทีภ่ำษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ

10 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรุณกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00                1-ต.ค.-62  4/2563

ฉุกเฉิน

11 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสมัพนัธ ์โครงกำร 360.00                   1-พ.ย.-62

สำนพลงัประชำรฐัขบัเคลือ่นกำรพฒันำเพือ่ปชช.

12 1521200048010 นำงสำวรุง่ทวิำ ปำระบตุร จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนั 5,000.00                1-พ.ย.-62

และอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่

13 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 16,270.00              1-ต.ค.-62  1/2563

14 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ช้ว่ยปฏบิตังิำนสวสัดกิำรและ 9,000.00                30-ก.ย.-63 23/2563

สงัคม ทต.เวยีงตำล

15 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00                30-ก.ย.-63 25/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน
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16 3521200389280 นำงนิจวภิำ  วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำด 7,000.00                30-ก.ย.-63 24/2563

ศพด.แม่ตำลนอ้ย

17 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00                30-ก.ย.-63 28/2563

ฉุกเฉิน

18 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรุณกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00                30-ก.ย.-63 29/2563

ฉุกเฉิน

19 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00                30-ก.ย.-63 27/2563

ฉุกเฉิน

20 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 8,376.00                30-ก.ย.-63 163/2563

21 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 7,587.00                30-ก.ย.-63 164/2563

22 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 1,630.00                30-ก.ย.-63 161/2563

23 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่)ศพด. 850.00                   30-ก.ย.-63 160/2563

24 3521200352777 นำยอนุพงษ ์วรรณจกัร จำ้งเหมำบรกิำรพน่สำรเคมบีรเิวณบำ้นทุง่เกวยีน 900.00                   22-ต.ค.-63  2/2564

25 3529900009754 เจ อำร ์วสัดุภณัฑ ์ วสัดุส ำนักงำน(ธงชำต ิธงตรำสญัลกัษณ์ 15,750.00              4-พ.ย.-63  1/2564

(นำยจงรกัษ ์รตันมงคล) เสำธง)

26 0994000188251 โรงพมิพอ์ำสำรกัษำดนิแดน แบบพมิพ ์ 2,760.00                9-ต.ค.-63

27 0994000188251 โรงพมิพอ์ำสำรกัษำดนิแดน ค่ำระวำงรถบรรทกุ(ขนสง่แบบพมิพ)์ 230.05                   9-ต.ค.-63

28 0994000188251 โรงพมิพอ์ำสำรกัษำดนิแดน แบบพมิพ ์ 5,950.00                28-ต.ค.-63

29 0994000188251 โรงพมิพอ์ำสำรกัษำดนิแดน ค่ำระวำงรถบรรทกุ(ขนสง่แบบพมิพ)์ 267.50                   26-พ.ย.-63

30 3640900393717 รำ้นรุง่เรอืง วสัดุกำรเกษตร 11,980.00              4-พ.ย.-63  2/2564

(นำยบญุทำง อนิหมู)

31 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00                30-ก.ย.-63  1/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

32 3400700826816 นำยคงศกัดิ ์รงัคะวงษ ์ ซอ่มแซมครุภณัฑก์อ่สรำ้ง(รถตกัหนำ้ขดุหลงั) 5,710.00                9-พ.ย.-63  3/2564

33 35212004700844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ วสัดุกอ่สรำ้ง 16,456.00              4-พ.ย.-63  3/2564
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(นำงพชัณี สรุยิะ)

34 35212004700844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 13,150.00              4-พ.ย.-63  4/2564

(นำงพชัณี สรุยิะ)

35 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรุงระบบ 9,000.00                30-ก.ย.-63 26/2563

แผนทีภ่ำษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ

36 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00                1-ต.ค.-63 22/2563

ทต.เวยีงตำล

37 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00                1-ต.ค.-63 21/2563

ทต.เวยีงตำล

38 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ช้ว่ยปฏบิตังิำนสวสัดกิำรและ 9,000.00                30-ก.ย.-63 23/2563

สงัคม ทต.เวยีงตำล

39 1521200056811 นำยภำนุวฒัน ์ ฮำวกนัทะ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00                30-ต.ค.-63  1/2564

ฉุกเฉิน

40 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00                30-ก.ย.-63 28/2563

ฉุกเฉิน

41 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00                30-ก.ย.-63 27/2563

ฉุกเฉิน

42 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรุณกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00                30-ก.ย.-63 29/2563

ฉุกเฉิน

43 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00                30-ก.ย.-63  1/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

44 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00                30-ก.ย.-63 25/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

45 3521200389280 นำงนิจวภิำ  วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำด 7,000.00                30-ก.ย.-63 24/2563

ศพด.แม่ตำลนอ้ย

46 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 2,539.00                30-ต.ค.-63  6/2564

47 35212004700844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 19,800.00              2-ธ.ค.-63  14/2564

(นำงพชัณี สรุยิะ)

48 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 11,028.00              30-ต.ค.-63  9/2564

49 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 11,738.00              30-ต.ค.-63  8/2564

50 0525554000351 บ.แมคมเีดยีแอนดเ์อเจนซี่ จำ้งเหมำท ำป้ำยสติก๊เกอรเ์ทศบำลต ำบลเวยีงตำล 9,200.00                 7 ธ.ค.63  5/2564

(นำยวลิำศ วชิยปกรณ)์

51 35212000281098 รำ้นรุง่เรอืงคำรเ์ซอรว์สิ ซอ่มแซมและบ ำรุงรกัษำรถยนตเ์คลือ่นทีเ่รว็ 2,510.00                30-พ.ย.-63
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หมำยเลขทะเบยีน 81-2135ล ำปำง

52 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) ศพด. 918.00                    30 ต.ค.63  5/2564

53 3521200290682 นำงสมพร ไทยสยำม จำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัส ำหรบัผูเ้ขำ้ 1,565.00                16-ธ.ค.-63

รว่มประชมุตดิตำมประเมนิคก.พลเมอืงยคุใหม่

54 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม) ศพด. 20,016.36              30-ก.ย.-63  12/2563

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

55 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม) โรงเรยีน 22,306.20              30-ก.ย.-63  165/2563

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

56 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม) โรงเรยีน 15,022.22              30-ก.ย.-63 166/2563

(นำยวจิติร ธำตไุชย)
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