
เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี/ จ ำนวนเงนิรวม

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ดัซ ือ้จดัจำ้ง วนัที่ เลขที่

1 3169900246601 ม่ำนฟ้ำวศิวกรรม จำ้งเหมำซอ่มแซมรถยนตก์ูภ้ยั กต3414ล ำปำง 14,300.00          16-ธ.ค.-63  6/2564

โดยนำงสำวโรจนฤ์ด ีถนอมสนิ

2 0525558000746 บจ.โตโยตำ้ล ำปำงสำขำหำ้งฉัตร จำ้งเหมำซอ่มแซมรถยนตบ์รรทุกน ำ้ บบ2522 40,294.27          18-ธ.ค.-63  7/2564

3 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            30-ก.ย.-63 22/2563

ทต.เวยีงตำล

4 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            30-ก.ย.-63 21/2563

ทต.เวยีงตำล

5 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ช้ว่ยปฏบิตังิำนสวสัดกิำรและ 9,000.00            30-ก.ย.-63 23/2563

สงัคม ทต.เวยีงตำล

6 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 9,000.00            30-ก.ย.-63 26/2563

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

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

ศพด.แม่ตำลนอ้ย

8 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            30-ก.ย.-63 25/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

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

ฉุกเฉิน

10 1521200056811 นำยภำนุวฒัน ์ฮำวกนัทะ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ต.ค.-63  1/2564

ฉุกเฉิน

11 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรณุกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63 29/2563

ฉุกเฉิน

12 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63  27/2563

ฉุกเฉิน

13 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00            30-ก.ย.-63  1/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

14 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 13,181.00          30-พ.ย.-63  13/2564

15 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 10,681.00          30-พ.ย.-63  12/2564
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16 35212004700844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ วสัดุกอ่สรำ้ง 18,260.00          23-ธ.ค.-63  17/2564

(นำงพชัณี สรุยิะ)

17 1529900466661 สญัญำพำณิชย ์ วสัดุกอ่สรำ้ง 51,602.00          23-ธ.ค.-63  16/2564

โดย นำงสำววรำพร สญัญำ

18 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 1,526.00            30-พ.ย.-63  11/2564

19 35212004700844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ วสัดุอปุกรณ ์โครงกำรเทดิทูนสถำบนั 1,069.00            25-ธ.ค.-63  19/2564

(นำงพชัณี สรุยิะ)

20 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่)ศพด. 867.00               30-พ.ย.-63  10/2564

21 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ น ำ้ดืม่น ำ้แข็ง ตำมโครงกำรเทดิทูนสถำบนั 525.00               25-ธ.ค.-63 18/2564

22 3521200352777 นำยอนุพงษ ์วรรณจกัร จำ้งเหมำบรกิำรฉีดพน่สำรเคมบีรเิวณบำ้นแม่ตำล 900.00               11-ม.ค.-64  8/2564

นอ้ย

23 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ จำ้งเหมำจดัท ำตรำยำง 3,700.00            13-ม.ค.-63  10/2564

โดยนำยเสกสรรค ์นันทเทมิ

24 0525560001011 บรษิทั ช.เภสชั จ ำกดั เคร ือ่งวดัอณุหภมูริะบบอนิฟำเรดทำงหนำ้ผำก 3,200.00            11-ม.ค.-64

โดยนำยบญุเชดิ วงศช์ศูร ี พรอ้มขำตัง้ ส ำหรบัวดัไข ้

25 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 9,000.00            30-ก.ย.-63  26/2563

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

26 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            30-ก.ย.-63 21/2563

ทต.เวยีงตำล

27 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            30-ก.ย.-63 22/2563

ทต.เวยีงตำล

28 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ช้ว่ยปฏบิตังิำนสวสัดกิำรและ 9,000.00            30-ก.ย.-63 23/2563

สงัคม ทต.เวยีงตำล

29 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63  28/2563

ฉุกเฉิน

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

ฉุกเฉิน

31 1521200056811 นำยภำนุวฒัน ์ฮำวกนัทะ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ต.ค.-63  1/2564

ฉุกเฉิน

32 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63  27/2563
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ฉุกเฉิน

33 3521200389280 นำงนิจวภิำ  วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำด 7,000.00            30-ก.ย.-63 24/2563

ศพด.แม่ตำลนอ้ย

34 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            30-ก.ย.-63 25/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

35 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ จำ้งเหมำจดัท ำตรำยำง 1,790.00            22-ม.ค.-64  12/2564

โดยนำยเสกสรรค ์นันทเทมิ

36 3169900246601 ม่ำนฟ้ำวศิวกรรม วสัดุยำนพำหนะและขนสง่                                         22,000.00          20-ม.ค.-64  26/2564

โดยนำงสำวโรจนฤ์ด ีถนอมสนิ

37 3521200281098 รำ้นรุง่เรอืงคำรเ์ซอรว์สิ จำ้งเหมำซอ่มแซมบ ำรงุรกัษำครภุณัฑร์ถบรรทุก 9,150.00            20-ม.ค.-64  11/2564

โดยนำยสมบรูณ ์แสงบญุเรอืง น ำ้ 81-0858 ล ำปำง

38 0523547002261 หจก.พ.ีเอส.ออโตไ้ทร ์โดย ยำงรถยนตแ์ละโชค้ฝำทำ้ยพรอ้มตดิตัง้ 14,400.00          20-ม.ค.-64  24/2564

นำยพสิษิฐ ์กรประดษิฐศ์ลิป์

39 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00            30-ก.ย.-63  1/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

40 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 14,304.00          30-ธ.ค.-63 21/2564

41 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบัพน่หมอกควนั 251.00               11-ม.ค.-64 27/2564

42 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบัพน่หมอกควนั 6,363.00            30-ธ.ค.-63  20/2564

43 0994000188251 โรงพมิพอ์ำสำรกัษำดนิแดน แบบพมิพ ์ 500.00               4-ม.ค.-64

44 0994000188251 โรงพมิพอ์ำสำรกัษำดนิแดน ค่ำระวำงรถบรรทุก(ขนสง่แบบพมิพ)์ 85.60                 12-ม.ีค.-64

45 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 1,655.00            30-ธ.ค.-63 23/2564

46 3521200281098 รำ้นรุง่เรอืงคำรเ์ซอรว์สิ จำ้งเหมำซอ่มแซมบ ำรงุรกัษำครภุณัฑร์ถยนต ์ 1,805.00            25-ม.ค.-64  13/2564

โดยนำยสมบรูณ ์แสงบญุเรอืง กค6733

47 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต จำ้งเหมำถ่ำยเอกสำรคู่มอืผูร้บัสมคัรเลอืกตัง้ 2,000.00            3-ก.พ.-64  16/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์ พรอ้มเขำ้เลม่

48 3520300308612 นำยวชัรพงษ ์เขือ่นแกว้ จำ้งเหมำท ำบอรด์เอกสำรประชำสมัพนัธโ์ครงกำร 15,000.00          2-ก.พ.-64  16/2564

จดักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำทอ้งถิน่

49 0525560001011 บรษิทั ช.เภสชั จ ำกดั วสัดุวทิยำศำสตรแ์ละกำรแพทย ์ 15,370.00          2-ก.พ.-64 32/2564

โดยนำยบญุเชดิ วงคช์ศูร ี ใชใ้นกำรเลอืกตัง้
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50 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยประชำสมัพนัธโ์ครงกำรเลอืกตัง้ 18,652.00          2-ก.พ.-64  15/2564

โดย นำงสรุยิำ วนัสน

51 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม)ศพด. 10,133.00          30-ก.ย.-63  12/2563

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

52 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม)ศพด. 10,133.00          30-ธ.ค.-63  3/2564

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

53 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม)โรงเรยีน เดอืนธนัวำคม63- 30,531.00          30-พ.ย.-63  2/2564

(นำยวจิติร ธำตไุชย) ม.ค.-64

54 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            30-ก.ย.-63 22/2563

ทต.เวยีงตำล

55 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            30-ก.ย.-63 21/2563

ทต.เวยีงตำล

56 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ช้ว่ยปฏบิตังิำนสวสัดกิำรและ 9,000.00            30-ก.ย.-63 23/2563

สงัคม ทต.เวยีงตำล

57 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรณุกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63 29/2563

ฉุกเฉิน

58 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63  27/2563

ฉุกเฉิน

59 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63  28/2563

ฉุกเฉิน

60 1521200056811 นำยภำนุวฒัน ์ฮำวกนัทะ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ต.ค.-63  1/2564

ฉุกเฉิน

61 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 9,000.00            30-ก.ย.-63  26/2563

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

62 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            30-ก.ย.-63 25/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

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

ศพด.แม่ตำลนอ้ย

64 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00            30-ก.ย.-63  1/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

65 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลรณรงคก์ำรเลอืกตัง้ส ำหรบั 1,000.00            18-ก.พ.-64  18/2564

โดย นำงสรุยิำ วนัสน รถประชำสมัพนัธพ์รอ้มโครงไม ้

66 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสมัพนัธโ์ครงกำร 7,920.00            2-ก.พ.-64  14/2564

โดย นำงสรุยิำ วนัสน รณรงคเ์พือ่กำรพฒันำและจดัเก็บรำยได ้

67 3521200281098 รำ้นรุง่เรอืงคำรเ์ซอรว์สิ ซอ่มแซมรถกระเชำ้ซอ่มไฟฟ้ำ 81-4651ล ำปำง 5,260.00            22-ก.พ.-64  20/2564 ที ่กค0405.4/ว322
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โดยนำยสมบรูณ ์แสงบญุเรอืง

68 3540700045694 รำ้นอเุทศกำรยำง จำ้งเหมำเปลีย่นยำงรถยนตพ์รอ้มตัง้ศูนยถ์่วงลอ้ 23,400.00          22-ก.พ.-64  35/25564

โดยนำยสทุนั เกีย๋งรนิทร ์ รถกระเชำ้ซอ่มไฟฟ้ำ 81-4651

69 0303563003642 หจก.รุง่เรอืงโกลบอล หนังสอืคู่มอืประชำชนส ำหรบัเลอืกตัง้โครงกำร 54,000.00          22-ก.พ.-64 33/2564

โดยนำยธฤตวตั ถ ำ้เพชร เลอิกตัง้สมำชกิสภำ

70 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต จำ้งเหมำท ำตรำยำงรณรงคป์ระชำสมัพนัธ ์ 1,500.00            19-ก.พ.-64  19/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์ กำรเลอืกตัง้

71 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต วสัดุคอมพวิเตอร(์หมกึพมิพส์ ำหรบัเคร ือ่งพมิพ)์ 4,500.00            23-ก.พ.-64 34/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

72 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบัพน่หมอกควนั 17,701.00          29-ม.ค.-64 31/2564

73 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ ส ำหรบัพน่หมอกควนั 3,929.00            29-ม.ค.-64 30/2564

74 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ วสัดุส ำนักงำน 7,838.00            22-ม.ค.-64 36/2564

โดยนำยเสกสรรค ์นันทเทมิ

75 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ วสัดุส ำนักงำน 36,377.00          23-ก.พ.-64 37/2564

โดยนำยเสกสรรค ์นันทเทมิ

76 0525543000010 บรษิทั ลกัคค์ลนีน่ิงซพัพลำย วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 5,150.00            23-ก.พ.-64 38/2564

77 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม)โรงเรยีน สพฐ. 14,502.32          30-พ.ย.-63  2/2564

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

78 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม)ศพด. 9,626.54            30-ธ.ค.-63  3/2564

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

79 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 1,543.00            29-ม.ค.-64 29/2564

80 0525558000746 บจ.โตโยตำ้ล ำปำงสำขำหำ้งฉัตร จำ้งเหมำซอ่มแซมและบ ำรงุรกัษำรถยนตก์ูภ้ยั 19,519.64          25-ก.พ.-64 21/2564

กต3414

81 0994000188251 โรงพมิพอ์ำสำรกัษำดนิแดน แบบพมิพเ์ลอืกตัง้ ตำมโครงกำรจดักำรเลอืกตัง้ 13,577.00          16-ม.ีค.-64

สมำชกิทอ้งถิน่

82 0994000188251 โรงพมิพอ์ำสำรกัษำดนิแดน แบบพมิพเ์ลอืกตัง้ ตำมโครงกำรจดักำรเลอืกตัง้ 22,290.00          18-ม.ีค.-64

สมำชกิทอ้งถิน่

83 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต จำ้งเหมำท ำตรำยำงประทบับตัรเลอืกตัง้ 2,200.00            12 ม.ีค2564 23/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์
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