
เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษี/ จ ำนวนเงนิรวม

เลขประจ ำตวัประชำชน ทีจ่ดัซ ือ้จดัจำ้ง วนัที่ เลขที่

1 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            30-ก.ย.-63 21/2563

ทต.เวยีงตำล

2 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ช้ว่ยปฏบิตังิำนสวสัดกิำรและ 9,000.00            30-ก.ย.-63 23/2563

สงัคม ทต.เวยีงตำล

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

ทต.เวยีงตำล

4 1521200048176 นำยพเิชฐ รสกลิน่กนัทำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนปรบัปรงุระบบ 9,000.00            30-ก.ย.-63  26/2563

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

5 3521200389280 นำงนิจวภิำ  วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำด 7,000.00            30-ก.ย.-63 24/2563

ศพด.แม่ตำลนอ้ย

6 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรณุกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63 29/2563

ฉุกเฉิน

7 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63  28/2563

ฉุกเฉิน

8 1521200056811 นำยภำนุวฒัน ์ฮำวกนัทะ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ต.ค.-63  1/2564

ฉุกเฉิน

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

ฉุกเฉิน

10 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            30-ก.ย.-63 25/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

11 0525560001011 บรษิทั ช.เภสชั จ ำกดั วสัดุวทิยำศำสตรแ์ละกำรแพทย ์ 7,420.00            23-ม.ิย.-64 73/2564

โดย นำยบญุเชดิ วงคช์ศูร ี

12 3500300161689 นำยประสทิธ ิสมสตัย ์ ค่ำรบัรองอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่กำรประชมุ 1,250.00            25-ม.ิย.-64

ประชำคมโครงกำรมั่นคงปลอดภยัยำเสพตดิ

13 0525560001011 บรษิทั ช.เภสชั จ ำกดั ซือ้เคร ือ่งวดัควำมดนั จ ำนวน2เคร ือ่ง 4,580.00            23-ม.ิย.-64 74/2564

โดย นำยบญุเชดิ วงคช์ศูร ี

14 5520190017011 สหกูภ้ยัภำคเหนือ โดย ซือ้ขวดพลำสตกิ ชนิดPET ขนำดควำมจ5ุ0ml 55,000.00          29-ม.ิย.-64 78/2564

นำงวนัเพ็ญ องิคนินันท ์

15 5520190017011 สหกูภ้ยัภำคเหนือ โดย จำ้งเหมำท ำสติก๊เกอรแ์ละป้ำยไวนิล 11,300.00          29-ม.ิย.-64 47/2564

นำงวนัเพ็ญ องิคนินันท ์
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รำยละเอยีดแนบทำ้ยประกำศผลผูช้นะกำรจดัซือ้จดัจำ้งหรอืผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืก และสำระส ำคญัของสญัญำหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื

ประจ ำไตรมำสที ่4 (เดอืน กรกฎำคม 2564ถงึ เดอืน กนัยำยน 2564)

เทศบำลต ำบลเวยีงตำล

ล ำดบัที่ ช ือ่ผูป้ระกอบกำร รำยกำรพสัดุทีจ่ดัซ ือ้จดัจำ้ง

เอกสำรอำ้งองิ

เหตุผลสนับสนุน



16 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต ซือ้ฉำกกัน้อคลิคิป้องกนัโรค จ ำนวน12ชดุ 7,200.00            28-ม.ิย.-64 75/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

17 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต เชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00            30-ก.ย.-63  1/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

18 0523559001981 หจก.ตีเ๋ล็กธรุกจิกำรโยธำ จำ้งเหมำกอ่สรำ้งธนำคำรน ำ้ใตด้นิ ระบบเปิด 397,000.00        5-ก.พ.-64  9/2564

โดยนำยสมพร มำใจ สระเด่นหำ้ หมู่ที ่4 บำ้นยำงออ้ย

19 3521200003322 นำยสพุล ยะถำ จำ้งเหมำบรกิำรประกอบอำหำรหลำงวนัตำม 3,250.00            10-ก.ค.-64

โครงกำรสำนพลงัประชำรฐั ทอ้งถิน่สญัจร

20 3500300161689 นำยประสทิธ ิสมสตัย ์ จำ้งเหมำบรกิำรประกอบอำหำรวำ่งพรอ้ม 1,950.00            10-ก.ค.-64

เคร ือ่งดืม่

21 0523559001981 หจก.ตีเ๋ล็กธรุกจิกำรโยธำ กอ่สรำ้งถนน คสล.บรเิวณบำ้นเลขที ่128/2 401,000.00        27-พ.ค.-64 16/2564

โดยนำยสมพร มำใจ บำ้นทุ่งเกวยีน หมู่ที ่6

22 0523559001981 หจก.ตีเ๋ล็กธรุกจิกำรโยธำ จำ้งเหมำบรกิำรหวัรถบรรทุกลำกจงูรถพว่ง 5,000.00            29-ม.ิย.-64 48/2564

โดยนำยสมพร มำใจ เทรลเลอร ์จ ำนวน2 รอบ

23 0523559001981 หจก.ตีเ๋ล็กธรุกจิกำรโยธำ จำ้งเหมำขดุตกัขนขยะมูลฝอยและปรบัเกลีย่ 10,000.00          29-ม.ิย.-64 49/2564

โดยนำยสมพร มำใจ พืน้ทีด่ว้ยเคร ือ่งจกัรหนัก บรเิวณบอ่ขยะ ม.5

24 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม)โครงกำรเยยีวยำเกษตรกร 32,592.00          17-ม.ิย.-64 72/2564

(นำยวจิติร ธำตไุชย) ผูเ้ลีย้งโคนมและผูป้ระกอบกำรผลติภณัฑน์ม

25 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม)สพฐ 15,890.00          31-พ.ค.-64  6/2564

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

26 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม)ศพด. 10,067.40          31-พ.ค.-64  7/2564

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

27 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม)ศพด. 5,630.40            14-พ.ค.-64 64/2564

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

28 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม)สพฐ 8,993.00            14-พ.ค.-64 65/2564

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

29 3521200352777 นำยอนุพงษ ์วรรณจกัร จำ้งเหมำฉีดพน่สำรเคมกี ำจดัแมลงดูดเลอืด 5,000.00            11-ม.ิย.-64 43/2564

บรเิวณคอกเลีย้งโค กระบอื ในพืน้ที่

30 0525561000778 บรษิทัเฉิงกงพเีคแมชชนีทูลส ์ ซ ือ้แบตเตอร ีร่ถยนตพ์รอ้มต่อแลกส ำหรบัรถยนต ์ 8,900.00            29-ม.ิย.-64 76/2564

โดย นำงสำวปำรษิำ อนิถำนะ กค6733ล ำปำง รถกระเชำ้ซอ่มไฟฟ้ำ

31 0525561000778 บรษิทัเฉิงกงพเีคแมชชนีทูลส ์ จำ้งเหมำซอ่มแซมรถยนต ์กค6733ล ำปำง 8,280.00            29-ม.ิย.-64 46/2564

โดย นำงสำวปำรษิำ อนิถำนะ

32 0525561000778 บรษิทัเฉิงกงพเีคแมชชนีทูลส ์ จำ้งเหมำซอ่มแซมรถตกัหนำ้ขดุหลงั 26,600.00          29-ม.ิย.-64 45/2564

โดย นำงสำวปำรษิำ อนิถำนะ ตค1446ล ำปำง

33 0523561000237 หจก.สโุชคเจรญิพำนิชย ์โดย จำ้งเหมำท ำสตีรำเคร ือ่งหมำยรถยนตส์ว่นกลำง 10,500.00          30-ม.ิย.-64 50/2564
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นำยธนชยั รตันศิรจินัทรำ รถกค6733, 81-4651,ตค4661

34 0525560001011 บรษิทั ช.เภสชั จ ำกดั ซือ้แอลกอฮอล7์5% ขนำดบรรจแุกลลอน5,000 28,600.00          29-ม.ิย.-64 77/2564

โดย นำยบญุเชดิ วงคช์ศูร ี มลิลลิติร จ ำนวน 55 แกลลอน

35 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 1,866.00            31-พ.ค.-64 66/2564

36 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 6,624.00            31-พ.ค.-64 67/2564

37 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 20,253.00          31-พ.ค.-64 68/2564

38 เขมนิทร ์ตรอ. โดย ค่ำเบีย้ประกนัภยัรถยนต ์ตำม พรบ.คุม้ครอง 1,955.96            5-ก.ค.-64

นำงกนกวรรณ พนิิตเกยีรตสิกุล ผูป้ระสบภยัจำกรถยนต ์พ.ศ.2535

39 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่) 2,121.00            30-ม.ิย.-64 80/2564

40 3529900072537 รำ้นพรเจรญิ โดย ซือ้ทีน่อน ผำ้หม่ หมอน ชดุผำ้ปทูีน่อน ใน 22,050.00          3-ส.ค.-64

นำงสำวพชัรดำ นววธิำน สถำนทีก่กักนัเพือ่สงัเกตอำกำรผูท้ีม่คีวำมเสีย่งสงู

41 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต ค่ำเชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร เดอืนกรกฎำคม2564 3,500.00            30-ก.ย.-63  1/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

42 0523559001981 หจก.ตีเ๋ล็กธรุกจิกำรโยธำ ซือ้หนิคลกุเพือ่ปรบัปรงุถนนและไหลท่ำงบรเิวณ 9,300.00            23-ก.ค.-64 85/2564

โดยนำยสมพร มำใจ พืน้ทีภ่ำยในบำ้นสนัทรำย หมู่ที ่1 ต.เวยีงตำล

43 0523560000934 หจก.หนุมำนล ำปำงกรุป๊ กอ่สรำ้งหอ้งน ำ้ชำย หญงิ และพกิำร บรเิวณ 299,000.00        7-ม.ิย.-64 17/2564

โดย นำยยทุธ วงศแ์กว้ ศูนยก์ำรเรยีนรูป้ระจ ำหมู่บำ้น บำ้นแม่ตำลนอ้ย

44 0523558001538 หจก.อำรพ์เีอสแอสฟัลท ์ จำ้งเหมำเสรมิผวิถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิคอนกรตี 440,000.00        10-ม.ิย.-64 18/2564

โดยนำงสำวนิตยำ ตำวงศ ์ บรเิวณบำ้นลเขที8่-160 บำ้นปำงปง-ปำงทรำย

45 0523546000132 หจก.ตัน้อำ้ยวศิวกรรม โครงกำรเสรมิผวิถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิ 120,000.00        28-ม.ิย.-64 20/2564

โดย นำงสำวชลติำ วงศเ์ขยีว คอนกรตี บรเิวณบำ้นเลขที1่4ถงึ193 ม.4

46 0523546000132 หจก.ตัน้อำ้ยวศิวกรรม โครงกำรเสรมิผวิถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิ 333,000.00        28-ม.ิย.-64 19/2564

โดย นำงสำวชลติำ วงศเ์ขยีว คอนกรตี บรเิวณบำ้นเลขที1่3 ม.4

47 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม)ศพด. 9,251.48            31-พ.ค.-64  7/2564

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

48 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม)สพฐ. 14,377.30          31-พ.ค.-64  6/2564

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

49 3521200400844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์ ซ ือ้กระสอบทรำยและเชอืกฟำง 32,500.00          6-ส.ค.-64 90/2564

โดย นำงพชัณี สรุยิะ

50 0525558000746 บจ.โตโยตำ้ล ำปำงสำขำหำ้งฉัตร เปลีย่นแบตเตอร ีแ่ละขัว้แบต ส ำหรบัรถยนต ์ 8,453.00            6-ส.ค.-64 91/2564

บบ 2522ล ำปำง

51 0523563000897 หจก.โรจนธนำพนัธ ์โดย ซือ้ใบเลือ่ยใบมดีฝำครอบส ำหรบัเคร ือ่งตดัหญำ้ 5,940.00            6-ส.ค.-64 92/2564
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นำงสำวธญัธำรยี ์โรจนธนำพนัธ ์

52 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ ซอ่มแซมเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์ 1,450.00            17-ส.ค.-64 52/2564

โดย นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ

53 0523545001020 หจก.พ.ีซ.ีคอมแพ็ก โดย กอ่สรำ้งวำงท่อระบำยน ำ้คอนกรตีเสรมิเหล็ก 63,000.00          21-ก.ค.-64 22/2564

นำยพชิญ ์ไชยวงัรำษฎร ์ บรเิวณบำ้นเลขที5่1/1-56 บำ้นสนัทรำย ม.1

54 3521200174691 รำ้นกำญจนินกำรคำ้ โดย ซือ้ทีน่อนและผำ้กนัเป้ือน ส ำหรบัเด็กเล็กใน 15,750.00          13-ส.ค.-64 93/2564

นำงนิลกำนต ์วงศช์มภู ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก

55 นำงสำวพทัธธ์ดิำ รชตภลกุล ค่ำเลีย้งรบัรองผูเ้ขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำร 1,530.00            24-ส.ค.-64

คณะท ำงำนต่ำงๆ

56 1529900726832 นำงสำวฐติกิำนต ์ค ำใต ้ จำ้งเหมำประกอบอำหำรวำ่งพรอ้มเครอืงดืม่และ 8,800.00            23-ส.ค.-64

อำหำรกลำงวนั โครงกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรู ้

57 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดใุชฝึ้กอบรมโครงกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรู ้ 1,005.00            18-ส.ค.-64

โดย นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ ใหก้บับคุลำกร

58 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลโครงกำรสง่เสรมิกำรเรยีนรู ้ 720.00               18-ส.ค.-64

โดย นำงสรุยิำ วนัสน ใหก้บับคุลำกร

59 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต จำ้งเหมำจดัท ำโลห่ป์ระกำศเกยีรตคิุณ 7,500.00            17-ส.ค.-64

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

60 0523546000132 หจก.ตัน้อำ้ยวศิวกรรม โครงกำรเสรมิผวิถนนลำดยำงแอสฟัลทต์กิ 401,000.00        27-พ.ค.-64 15/2564

โดย นำงสำวชลติำ วงศเ์ขยีว คอนกรตี บรเิวณสะพำนหว้ยเรยีน ม.7

61 0523557000821 หจก.สวยบำดำล โดย โครงกำรกอ่สรำ้งระบบประปำหอถงัสงู 485,000.00        11-พ.ค.-64 14/2564

นำงสำวจนัทริำ เป็นบญุ บำ้นเหลำ่ ม.2

62 3101202198884 รำ้นศิรพิำณิชย ์โดย วสัดุงำนบำ้นงำนครวัส ำหรบัใช ้ศพด. 17,943.00          14-ก.ค.-64 83/2564

นำยศิรพิงษ ์ไชยำนุบตัิ

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

แผนทีภ่ำษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ

64 3521200418735 นำยอนิสม ตะ๊ใจ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 6,000.00            30-ก.ย.-63 25/2563

บรเิวณอทุยำนประวตัศิำสตรเ์จำ้พอ่ขนุตำน

65 3521200389280 นำงนิจวภิำ  วงศพ์รรณ์ จำ้งเหมำบรกิำรท ำควำมสะอำด 7,000.00            30-ก.ย.-63 24/2563

ศพด.แม่ตำลนอ้ย

66 3521200345215 นำยผดั  ค ำจนัทร ์ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63  28/2563

ฉุกเฉิน

67 1529900539251 นำยอภวิฒัน ์อรณุกำล จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63 29/2563

ฉุกเฉิน

68 1529900968755 นำยพนัธวชั วงศน์ ำ้นอง จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ก.ย.-63  27/2563

ฉุกเฉิน
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69 1521200056811 นำยภำนุวฒัน ์ฮำวกนัทะ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ป้ฏบิตังิำนระบบกำรแพทย ์ 9,000.00            30-ต.ค.-63  1/2564

ฉุกเฉิน

70 1521200031460 นำงสำวกรรณิกำร ์ฉัตรค ำ จำ้งเหมำเจำ้หนำ้ทีผู่ช้ว่ยปฏบิตังิำนสวสัดกิำรและ 9,000.00            30-ก.ย.-63 23/2563

สงัคม ทต.เวยีงตำล

71 3521200332971 นำงแสงเดอืน มำวนั จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            30-ก.ย.-63 22/2563

ทต.เวยีงตำล

72 3521200381106 นำงทองสขุ ปปิูนตำ จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ 9,000.00            30-ก.ย.-63 21/2563

ทต.เวยีงตำล

73 0523539000785 หจก.เอสเทคนิคเซน็เตอร ์ จำ้งเหมำท ำตรำยำง 3,320.00            23-ส.ค.-64 56/2564

โดย นำยเสกสรรค ์นันทเทมิ

74 1521200048010 นำงสำวรุง่ทวิำ ปำระบตุร จำ้งเหมำประกอบอำหำรวำ่งพรอ้มเครอืงดืม่ 700.00               31-ส.ค.-64

75 3101202198884 รำ้นศิรพิำณิชย ์โดย ซือ้วสัดุอปุกรณ ์เพือ่ด ำเนินกำรศูนยพ์กัคอย 8,883.00            27-ส.ค.-64

นำยศิรพิงษ ์ไชยำนุบตัิ

76 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต ซือ้วสัดุอปุกรณ ์เพือ่ด ำเนินกำรศูนยพ์กัคอย 19,800.00          27-ส.ค.-64

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

77 0525560001011 บรษิทั ช.เภสชั จ ำกดั ซือ้วสัดุวทิยำศำสตรแ์ละกำรแพทยเ์พือ่ด ำเนินกำร 80,461.00          27-ส.ค.-64

โดย นำยบญุเชดิ วงคช์ศูร ี ศูนยพ์กัคอย

78 3521200116216 รำ้นแอคโซลทูพลสั จำ้งท ำป้ำยเพือ่ด ำเนินกำรศูนยพ์กัคอย 4,350.00            27-ส.ค.-64

โดย นำงสรุยิำ วนัสน

79 0523561000881 หจก.ไอลนี คอนเนคช ัน่ วสัดุคอมพวิเตอร ์ 22,500.00          23-ก.ค.-64 84/2564

โดย นำยกนัตรตัน ์วงศพ์ทิกัษ ์

80 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 7,413.00            30-ม.ิย.-64 81/2564

81 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 16,408.00          30-ม.ิย.-64 83/2564

82 0523563000897 หจก.โรจนธนำพนัธ ์โดย จำ้งเหมำซอ่มแซมและบ ำรงุรกัษำครภุณัฑง์ำน 4,790.00            22-ก.ค.-64 51/2564

นำงสำวธญัธำรยี ์โรจนธนำพนัธ ์ บำ้นงำนครวั(เคร ือ่งตดัหญำ้)

83 3521200388682 นำยเดช อสุำธรรม จำ้งเหมำปรบัสภำพบำ้นผูพ้กิำรทีย่ำกไร ้ม.4 20,000.00          3-ก.ย.-64 57/2564

84 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 5,934.00            30-ก.ค.-64 86/2564

85 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 13,572.00          30-ก.ค.-64 87/2564

86 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่)เดอืนสงิหำคม 2564 2,172.00            30-ก.ค.-64 88/2564
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87 3500300161689 นำยประสทิธ ิสมสตัย ์ จำ้งเหมำประกอบอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่ 1,875.00            3-ก.ย.-64

เลีย้งรบัรองผูเ้ขำ้รว่มประชมุสภำ

88 0523563000897 หจก.โรจนธนำพนัธ ์โดย ซือ้อปุกรณเ์พือ่ด ำเนินกำรศูนยพ์กัคอย 11,040.00          31-ส.ค.-64

นำงสำวธญัธำรยี ์โรจนธนำพนัธ ์

89 3521200003322 นำยสพุล ยะถำ จำ้งเหมำประกอบอำหำรส ำหรบัผูเ้ขำ้พกัศูนยพ์กั 13,500.00          31-ส.ค.-64

คอย

90 3521200003322 นำยสพุล ยะถำ จำ้งเหมำประกอบอำหำรส ำหรบัผูเ้ขำ้พกัศูนยพ์กั 2,500.00            3-ก.ย.-64

คอย

91 3521200115236 นำงอญัชษิฐำ ตุย้วงศ ์ ซ ือ้วสัดุอปุกรณเ์พือ่ด ำเนินกำรศูนยพ์กัคอย 6,132.00            31-ส.ค.-64

92 0523544001158 หจก.น ำ้ลอ้มเคหะภณัฑ ์โดย ซือ้วสัดไุฟฟ้ำและวทิยุ 6,600.00            2-ก.ย.-64 104/2564

นำงสำวชรนิธร อรณุศกัดิ ์

93 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม)ศพด. 10,225.32          31-พ.ค.-64  7/2564

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

94 0505535000707 บ.เชยีงใหม่เฟรชมลิค ์ อำหำรเสรมิ(นม)โรงเรยีน สพฐ. 15,890.70          31-พ.ค.-64 ม.ิย.-64

(นำยวจิติร ธำตไุชย)

95 3521200400844 รำ้นสนุทรพำณิชย ์โดย ซือ้วสัดุกอ่สรำ้ง 16,209.00          2-ก.ย.-64 108/2564

นำงพชัณี สรุยิะ

96 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน 14,504.00          24-ส.ค.-64 95/2564

โดยนำยเสกสรรค ์นันทเทมิ

97 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ 8,210.00            2-ก.ย.-64 106/2564

โดยนำยเสกสรรค ์นันทเทมิ

98 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน 20,003.00          2-ก.ย.-64 105/2564

โดยนำยเสกสรรค ์นันทเทมิ

99 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน 23,560.00          26-ส.ค.-64 96/2564

โดยนำยเสกสรรค ์นันทเทมิ

100 3101202198884 รำ้นศิรพิำณิชย ์โดย ซือ้วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 7,930.00            2-ก.ย.-64 102/2564

นำยศิรพิงษ ์ไชยำนุบตัิ

101 0525543000010 บรษิทัลกัคค์ลนีน่ิงซพัพลำยจ ำกดั ซือ้วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 8,900.00            2-ก.ย.-64 101/2564

โดยนำงศิรลิกัษณ ์หยำ่งไพบลูย ์

102 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต ซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ 13,900.00          24-ส.ค.-64 94/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

103 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต จำ้งเหมำท ำตรำยำง 1,000.00            3-ก.ย.-64 56/2564

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

104 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต ซือ้วสัดุคอมพวิเตอร ์ 21,180.00          2-ก.ย.-64 103/2564 ที ่กค0405.4/ว322

ที ่กค0405.4/ว322
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(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

105 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต จำ้งเหมำเชำ่เคร ือ่งถ่ำยเอกสำร 3,500.00            

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์

106 0523559001981 หจก.ตีเ๋ล็กธรุกจิกำรโยธำ โดย จำ้งเหมำขดุตกัขยะมูลฝอยและปรบัเกลีย่พืน้ที่ 17,500.00          23-ก.ย.-64 60/2564

นำยสมพร มำใจ และบรกิำรหวัรถบรรทุกลำกจงู

107 3500300161689 นำยประสทิธ ิสมสตัย ์ จำ้งเหมำค่ำอำหำรวำ่งพรอ้มเคร ือ่งดืม่ส ำหรบั 1,250.00            23-ก.ย.-64

เลีย้งผูเ้ขำ้รว่มประชมุสภำ

108 3521200003322 นำยสพุล ยะถำ จำ้งเหมำค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรบัเลีย้งผูเ้ขำ้รว่ม 2,500.00            23-ก.ย.-64

ประชมุสภำ สมยัสำมญั สมยัที3่

109 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ ซือ้น ำ้ดืม่ส ำหรบัผูก้กัตวัตำมโครงกำรศูนยเ์วยีง 760.00               15-ก.ย.-64

ตำลดูแลกนั

110 0525560001011 บรษิทั ช.เภสชั จ ำกดั ซือ้วสัดุวทิยำศำสตรแ์ละกำรแพทย ์ 34,225.00          7-ก.ย.-64

โดย นำยบญุเชดิ วงคช์ศูร ี

111 5520190017011 รำ้นสหกูภ้ยัภำคเหนือ โดย ซือ้วสัดุตำมโครงกำรเผำ้ระวงัและป้องกนักำร 15,760.00          7-ก.ย.-64

แพรร่ะบำดของโรคตดิต่อ

112 3629900030639 รำ้นโจซำ่ส ์ดอตเน็ต ซือ้กรอบรปูจ ำนวน 11 อนั ตำมโครงกำร 935.00               25-ส.ค.-64

(นำยนัฏพล รำชประสทิธิ)์ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ

113 0525560001053 บจก.อำรต์รมูครเีอทฟีแอนดด์ไีซน์ จำ้งเหมำท ำป้ำยไวนิลตำมโครงกำรป้องกนัและ 360.00               25-ส.ค.-64

โดยนำยธนกฤต สงิหค์ะรำช แกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ

114 0525560001053 บจก.อำรต์รมูครเีอทฟีแอนดด์ไีซน์ ซ ือ้สติก๊เกอรฝ้์ำตดิกระจก 4,700.00            6-ก.ย.-64 109/2564

โดยนำยธนกฤต สงิหค์ะรำช

115 0525560001053 บจก.อำรต์รมูครเีอทฟีแอนดด์ไีซน์ จำ้งเหมำอดัรปูผงลำนขนำดA3ดว้ยกระดำษอำรต์ 4,992.00            3-ก.ย.-64 58/2564

โดยนำยธนกฤต สงิหค์ะรำช มนัตำมโครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ

116 0525560001053 บจก.อำรต์รมูครเีอทฟีแอนดด์ไีซน์ จำ้งเหมำอดัรปูพรอ้มใสก่รอบรปูตำมโครงกำร 4,550.00            23-ส.ค.-64 54/2564

โดยนำยธนกฤต สงิหค์ะรำช ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ

117 0525560001053 บจก.อำรต์รมูครเีอทฟีแอนดด์ไีซน์ จำ้งเหมำท ำป้ำยประชำสมัพนัธ ์ 15,740.00          9-ก.ย.-64 59/2564

โดยนำยธนกฤต สงิหค์ะรำช

118 0505561017701 บรษิทั ททีเีอ77จ ำกดั ซอ่มแซมกลอ้งCCTV หมู่บำ้นยำงออ้ย 8,025.00            3-ก.ย.-64 55/2564

โดย นำยวรีพงษ ์นำคะป่ำ

119 0523539000785 หจก.เอส เทคนิค เซน็เตอร ์ ซ ือ้วสัดุส ำนักงำน 31,908.00          6-ก.ย.-64 110/2564

โดยนำยเสกสรรค ์นันทเทมิ

120 3101202198884 รำ้นศิรพิำณิชย ์ ซอ้วสัดุงำนบำ้นงำนครวั 17,823.00          2-ก.ย.-64 107/2564

โดย นำยศิรพิงษ ์ไชยำนุบตัิ

121 3670100205428 นำยสมชยั คุณนะ ซือ้วสัดุงำนบำ้นงำนครวั(น ำ้ดืม่สะอำด) 1,579.00            31-ส.ค.-64 98/2564
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122 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 7,573.00            31-ส.ค.-64 100/2564

123 0994000443480 สหกรณก์ำรเกษตรหำ้งฉัตร วสัดุเช ือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 20,401.70          31-ส.ค.-64 97/2564
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