
เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี/ จ ำนวนเงนิรวม

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ดัซ ือ้จดัจำ้ง วนัที่ เลขที่

1 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสมัพนัธโ์ครงกำร 7,896.00            12-ม.ีค.-64 24/2564

โดย นำงสรุยิำ วนัสน จดักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำและผูบ้รหิำรทอ้งถิน่

2 3521200003322 นำยสพุล ยะถำ จำ้งประกอบอำหำร อำหำรวำ่งและเคร ือ่งดืม่ 25,870.00          18-ม.ีค.-64 25/2564

โครงกำรจดักำรเลอืกตัง้

3 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ วสัดุอปุกรณโ์ครงกำรจดักำรเลอืกตัง้ 32,314.00          16-ม.ีค.-64 44/2564

โดยนำยเสกสรรค ์นันทเทมิ

4 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ วสัดุฝึกอบรมโครงกำรฝึกอบรมเจำ้พนักงำนผู ้ 1,000.00            24-ม.ีค.-64

โดยนำยเสกสรรค ์นันทเทมิ ด ำเนินกำรเลอืกตัง้

5 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ น ำ้ดืม่ส ำหรบัโครงกำรเลอืกตัง้ 3,216.00            26-ม.ีค.-64

6 0523521000261 หจก.ล ำปำงแสงสวำ่ง โดย วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 18,590.00          18-ม.ีค.-64 45/2564

นำยณรงค ์โอฬำรจนัทโรทยั

7 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            30-ก.ย.-63 22/2563

ทต.เวยีงตำล

8 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            30-ก.ย.-63 21/2563

ทต.เวยีงตำล

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

สงัคม ทต.เวยีงตำล

10 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 9,000.00            30-ก.ย.-63  26/2563

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

11 3521200389280 นำงนิจวภิำ  วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำด 7,000.00            30-ก.ย.-63 24/2563

ศพด.แม่ตำลนอ้ย

12 3521200095308 นำงสำวจริำพร ทรำยใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดหน่วยเลอืกตัง้ จ ำนวน 5,100.00            25-ม.ีค.-64 26/2563

2 เขต 17 หน่วยเลอืกตัง้

13 3501200767900 นำยอดุม มูลมั่ง จำ้งเหมำพำหนะขนสง่สิง่ของอปุกรณก์ำรเลอืกตัง้ 5,100.00            25-ม.ีค.-64 27/2564

จ ำนวน 2 เขต 17 หน่วยเลอืกตัง้

14 เขมนิทร ์ตรอ. โดย ค่ำเบีย้ประกนัภยัรถยนต ์พรบ.คุม้ครองผูป้ระสบ 3,880.89            30-ม.ีค.-64

นำงกนกวรรณ พนิิตเกยีรตสิกุล ภยั จำกรถยนต ์จ ำนวน 4 คนั

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

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

รำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก และสำระส ำคญัของสญัญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ ำไตรมำสที ่3 (เดอืน เมษำยน 2564ถงึ เดอืน มถิุนำยน 2564)

เทศบำลต ำบลเวยีงตำล

ล ำดบัที่ ช ือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ดัซ ือ้จดัจำ้ง

เอกสำรอำ้งองิ

เหตุผลสนับสนุน
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16 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63  27/2563

ฉุกเฉิน

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

ฉุกเฉิน

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

ฉุกเฉิน

19 1521200056811 นำยภำนุวฒัน ์ฮำวกนัทะ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ต.ค.-63  1/2564

ฉุกเฉิน

20 321200415868 นำยเฉลมิ แสงมณี จำ้งเหมำตดิตัง้รบัสญัญำณโทรทศันพ์รอ้ม 4,740.00            29-ม.ีค.-64 28/2564

อปุกรณแ์ละค่ำแรง

21 0105546095724 บรษิทัไปรษณียไ์ทยจ ำกดั จำ้งเหมำน ำสง่หนังสอืแจง้รำยชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 7,605.00            2-เม.ย.-64

ไปยงัเจำ้บำ้น

22 0105546095724 บรษิทัไปรษณียไ์ทยจ ำกดั ค่ำบรกิำรไปรษณียป์ระจ ำเดอืนมนีำคม 2564 1,805.00            8-เม.ย.-64

23 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่)เดอืนมนีำคม 2564 2,666.00            25-ก.พ.-64 40/2564

24 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต ค่ำเชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำรประจ ำเดอืนมนีำคม2564 3,500.00            30-ก.ย.-63  1/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

25 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เดอืน มนีำคม 2564 18,132.00          25-ก.พ.-64 42/2564

26 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ เดอืน มนีำคม 2564 6,869.00            25-ก.พ.-64 41/2564

27 3521200304926 นำยวนัชยั อตุวนั จำ้งเหมำก ำจดัสิง่ปฏกิูล(สบูสว้ม) 2,400.00            29-ม.ีค.-64

28 0105546095724 บรษิทัไปรษณียไ์ทยจ ำกดั ค่ำบรกิำรขนสง่บตัรเลอืกตัง้และวสัดุอปุกรณก์ำร 600.00               19-เม.ย.-64

เลอืกตัง้

29 3521200028554 นำงสำวยพุนิ อนิตะ๊จกัร ์ จำ้งเหมำบรกิำรรบัใชจ้ดัเก็บเศษขยะมูลฝอย 900.00               30-ก.ย.-63 77/2563

30 3521200023498 รำ้นเฟรนคอมแอนดส์กรนี จำ้งเหมำท ำป้ำยท ำเนียบกำรด ำรงต ำแหน่งพรอ้ม 7,500.00            5-เม.ย.-64 29/2564

ตดิตัง้ 

31 0994000165501 ส ำนักงำนกำรไฟฟ้ำสว่นภมูภิำค ค่ำซอ่มแซมและบ ำรงุรกัษำหมอ้แปลง 4,676.23            8-ม.ีค.-64

อ ำเภอหำ้งฉัตร

32 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ น ำ้ดืม่ ศพด. 2,975.00            30-ธ.ค.-63 22/2564

33 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม) สพฐ. 22,135.12          30-พ.ย.-63  2/2564
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(นำยวจิติร ธำตไุชย)

34 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม) สพฐ. 33,563.44          1-เม.ย.-64 50/564

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

35 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม) ศพด. 11,501.84          30-ธ.ค.-63  3/2564

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

36 3521200028554 รำ้นเสถยีรแอร ์โดย ซอ่มแซมเคร ือ่งปรบัอำกำศ 1,700.00            23-เม.ย.-64  35/2564

นำยเสถยีร ถำนอ้ย

37 3169900246601 ม่ำนฟ้ำวศิวกรรม โดย สำยสง่น ำ้ดบัเพลงิและรองเทำ้บทูดบัเพลงิ 20,000.00          22-เม.ย.-64 54/2564

นำงสำวโรจนฤ์ด ีถนอมสนิ

38 3521200006151 รำ้นแจม่ศิร ิ วคัซนีป้องกนัโรคพษิสนัุขบำ้ 47,150.00          7 เม.ย2564 52/2564

39 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต วสัดุคอมพวิเตอร ์ 8,200.00            22-เม.ย.-64 56/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

40 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต วสัดุคอมพวิเตอร ์ 16,320.00          22-เม.ย.-64 55/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

41 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            30-ก.ย.-63 21/2563

ทต.เวยีงตำล

42 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            30-ก.ย.-63 22/2563

ทต.เวยีงตำล

43 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ช้ว่ยปฏบิตังิำนสวสัดกิำรและ 9,000.00            30-ก.ย.-63 23/2563

สงัคม ทต.เวยีงตำล

44 3521200389280 นำงนิจวภิำ  วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำด 7,000.00            30-ก.ย.-63 24/2563

ศพด.แม่ตำลนอ้ย

45 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 9,000.00            30-ก.ย.-63  26/2563

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

46 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63  28/2563

ฉุกเฉิน

47 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรณุกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63 29/2563

ฉุกเฉิน

48 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63  27/2563

ฉุกเฉิน

49 1521200056811 นำยภำนุวฒัน ์ฮำวกนัทะ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ต.ค.-63  1/2564

ฉุกเฉิน

50 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            30-ก.ย.-63 25/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

51 3521200281098 รำ้นรุง่เรอืงคำรเ์ซอรว์สิ โดย วสัดุยำนพำหนะและขนสง่(แบตเตอร ีร่ถยนต)์ 2,800.00            20-เม.ย.-64 53/2564

 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 ่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 ่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 ่กค0421.4/

ว82 ลว.28ก.พ.2556

ที ่กค0421.4/

ว82 ลว.28ก.พ.2556

ที ่กค0405.4/ว322



นำยสมบรูณ ์แสงบญุเรอืง กฉ1143

52 3521200281098 รำ้นรุง่เรอืงคำรเ์ซอรว์สิ โดย จำ้งเหมำซอ่มแซมยำนพำหนะและขนสง่ 4,720.00            20-เม.ย.-64 34/2564

นำยสมบรูณ ์แสงบญุเรอืง กฉ1143

53 3101202198884 รำ้นศิรพิำณิชย ์โดย วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 4,271.00            26-เม.ย.-64 57/2564

นำยศิรพิงษ ์ไชยำนุบตัิ

54 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสมัพนัธโ์ครงกำร 360.00               7-เม.ย.-64 31/2564

โดย นำงสรุยิำ วนัสน สตัวป์ลอดโรค

55 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต ค่ำเชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำรประจ ำเดอืนเมษำยน2564 3,500.00            30-ก.ย.-63  1/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

56 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่)เดอืนเมษำยน 2564 1,381.00            31-ม.ีค.-64 47/2564

57 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 16,061.00          31-ม.ีค.-64 48/2564

58 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 1,365.00            31-ม.ีค.-64 49/2564

59 1510100150300 นำงสำวพมิใจ สบืสยุะ จำ้งเหมำบนัทกึขอ้มูลสนัุขและแมวในเขตพืน้ที่ 5,658.00            26-เม.ย.-64 36/2564

ต ำบลเวยีงตำล

60 3521200378555 นำยสองเมอืง ฉัตรแกว้ จำ้งเหมำฉีดวคัซนีสนุขและแมว 9,430.00            16-เม.ย.-64 32/2564

61 0105546095724 บรษิทัไปรษณียไ์ทยจ ำกดั ค่ำบรกิำรไปรษณียป์ระจ ำเดอืนเมษำยน 2564 2,742.00            11-พ.ค.-64

62 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสมัพนัธก์ำรจดังำน 3,960.00            2-เม.ย.-64 31/2564

โดย นำงสรุยิำ วนัสน ประเพณีสงกรำนต ์ปี2564

63 0525558000746 บจ.โตโยตำ้ล ำปำงสำขำหำ้งฉัตร ค่ำซอ่มแซมรถยนตก์ูภ้ยั กต3414ล ำปำง 9,993.80            7-พ.ค.-64 38/2564

65 3521200400844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ วสัดุกอ่สรำ้งซอ่มแซมทีอ่ยูอ่ำศยัของผูป้ระสบภยั 2,895.00            26-เม.ย.-64 58/2564

โดยนำงพชัณี สรุยิะ

66 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม) ศพด. 15,249.00          1-เม.ย.-64 51/2564

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

67 3521200003322 นำยสพุล ยะถำ ค่ำเลีย้งรบัรองผูเ้ขำ้รว่มประชมุสภำเทศบำล 6,000.00            25-พ.ค.-64

คร ัง้แรกสมยัสำมญัสมยัที1่

68 0525558000746 บจ.โตโยตำ้ล ำปำงสำขำหำ้งฉัตร วสัดุยำนพำหนะและขนสง่(แบตเตอร ี)่รถตู ้ 3,691.50            11-พ.ค.-64 63/2564

นข5771ล ำปำง

69 0525558000746 บจ.โตโยตำ้ล ำปำงสำขำหำ้งฉัตร ซอ่มแซมและบ ำรงุรกัษำครภุณัฑย์ำนพำหนะ 2,880.07            11-พ.ค.-64 41/2564

และขนสง่ รถตู ้นข5771ล ำปำง
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70 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลประชำสมัพนัธว์ธิกีำร 1,810.00            11-พ.ค.-64 40/2564

โดย นำงสรุยิำ วนัสน ป้องกนัตนเองจำกโรคCOVID19

71 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            30-ก.ย.-63 21/2563

ทต.เวยีงตำล

72 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            30-ก.ย.-63 22/2563

ทต.เวยีงตำล

73 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 9,000.00            30-ก.ย.-63  26/2563

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

74 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต ซอ่มแซมเคร ือ่งพมิพ ์ 1,990.00            19-พ.ค.-64 42/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

75 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00            30-ก.ย.-63  1/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

76 3521200389280 นำงนิจวภิำ  วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำด 7,000.00            30-ก.ย.-63 24/2563

ศพด.แม่ตำลนอ้ย

77 1521200056811 นำยภำนุวฒัน ์ฮำวกนัทะ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ต.ค.-63  1/2564

ฉุกเฉิน

78 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63  27/2563

ฉุกเฉิน

79 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรณุกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63 29/2563

ฉุกเฉิน

80 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63  28/2563

ฉุกเฉิน

81 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            30-ก.ย.-63 25/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

82 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            30-ก.ย.-63 25/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

83 3500300161689 นอ้งแดงเบเกอร ี ่โดย ค่ำอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่เพือ่เลีย้งรบัรอง 750.00               24-พ.ค.-64

นำยประสทิธ ิสมสตัย ์ ผูเ้ขำ้รว่มกำรตรวจประเมนิออนไลนเ์ชงิลกึ

84 นำงกชำมำศ สทิธชิมุ ค่ำพมิพบ์ญัชรีำยชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และหนังสอื 4,804.50            31-พ.ค.-64

แจง้เจำ้บำ้นไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้

85 นำงสำวกชพรรณ ตำวยิะ ค่ำพมิพบ์ญัชรีำยชือ่ผูไ้ม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ 755.00               31-พ.ค.-64

86 0105546095724 บรษิทัไปรษณียไ์ทยจ ำกดั ค่ำบรกิำรไปรษณียป์ระจ ำเดอืนพฤษภำคม2564 1,331.00            8-ม.ิย.-64

87 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่)ศพด. 680.00               31-ม.ีค.-64 46/2564
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88 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 2,102.00            30 เม.ย2564 60/2564

89 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 12,034.00          30-เม.ย.-64 62/2564

90 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 4,239.00            30-เม.ย.-64 61/2564

91 3520400281431 ณัฐวฒุผิำ้ม่ำน โดย ซือ้ม่ำนปรบัแสงหนำ้ต่ำงและรำงพรอ้มอปุกรณ์ 6,000.00            31-พ.ค.-64 69/2564

นำงสำวกรรณิกำ เดีย่วรตันกุล

92 0523561000237 หจก.สโุชคเจรญิพำนิชย ์โดย จำ้งเหมำบรกิำรท ำสตีรำเคร ือ่งหมำยรถยนตส์ว่น 69,500.00          22-ม.ิย.-64 44/2564

นำยธนชยั รตันศิรจินัทรำ กลำงเทศบำลต ำบลเวยีงตำล

93 0525560001011 บรษิทั ช.เภสชั จ ำกดั ซือ้ทรำยอะเบทและน ำ้ยำสำรเคมี 34,840.00          16-ม.ิย.-64 71/2564

โดย นำยบญุเชดิ วงคช์ศูร ี
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