
ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

1 63-42-00223-5320300-00001 
    

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่

720,000.00 วางฎีกา

2 63-44-00242-5421000-00001 
    

นางกัลยา คําภีระ งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าดงพระเจ้านั่ง
โก๋น หมู่ที่ 9

90,500.00 วางฎีกา

3 63-45-00111-5320100-00001 
    

นายคําตั๋น มงคล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

14,400.00 วางฎีกา

4 63-45-00111-5320100-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ 
มาร์เก็ตติ้ง

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

28,800.00 วางฎีกา

5 63-45-00111-5320100-00003 
    

นายกอบเกียรติ แซ่ย้าง งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

8,700.00 วางฎีกา

6 63-45-00111-5320100-00004 
    

นายอาทร จันทะมงคล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,450.00 วางฎีกา

7 63-45-00111-5320100-00005 
    

นายจตุพร ผิวขาว งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,450.00 วางฎีกา

8 63-45-00111-5320100-00006 
    

นายเกียรติศักดิ์ มังทา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,450.00 วางฎีกา

9 63-45-00111-5320100-00007 
    

นายกอบเกียรติ แซ่ย้าง งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

26,370.00 วางฎีกา

10 63-45-00111-5320100-00008 
    

นายอาทร จันทะมงคล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

29,288.00 วางฎีกา

11 63-45-00111-5320100-00009 
    

นายจตุพร ผิวขาว งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

26,370.00 วางฎีกา

12 63-45-00111-5320100-00010 
    

นายเกียรติศักดิ์ มังทา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

26,370.00 วางฎีกา

13 63-45-00111-5320100-00011 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - เงินรับฝากค่าใช้
จ่ายในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ 5%

2,700.00 วางฎีกา

14 63-45-00111-5320100-00012 
    

นายเฉลิมพล ธิปั๋น งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,610.00 วางฎีกา

15 63-45-00111-5320100-00013 
    

นายกอบเกียรติ แซ่ย้าง งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

50,000.00 วางฎีกา

16 63-45-00111-5320100-00014 
    

นายอาทร จันทะมงคล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

60,000.00 วางฎีกา
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17 63-45-00111-5320100-00015 
    

นายจตุพร ผิวขาว งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

45,000.00 วางฎีกา

18 63-45-00111-5320100-00016 
    

นายเฉลิมพล ธิปั๋น งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

45,000.00 วางฎีกา

19 63-45-00111-5320100-00017 
    

ร้านพี.ที.แอร์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

5,000.00 วางฎีกา

20 63-45-00111-5320100-00018 
    

ร้าน นาคินทร์ เอกสารและงานพิมพ์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,484.00 วางฎีกา

21 63-45-00111-5320100-00019 
    

นายณัฐรัตน์ เสาร์แก่น งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

9,000.00 วางฎีกา

22 63-45-00111-5320100-00020 
    

นายอดุลย์ วงค์จินา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

4,800.00 วางฎีกา

23 63-45-00111-5320100-00021 
    

นายณัฐรัตน์ เสาร์แก่น งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

27,000.00 วางฎีกา

24 63-45-00111-5320100-00022 
    

นายอดุลย์ วงค์จินา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

27,000.00 วางฎีกา

25 63-45-00111-5320100-00023 
    

นายวีระวัฒน์ ฉายศรี งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,847.00 วางฎีกา

26 63-45-00111-5320100-00024 
    

นายวีระวัฒน์ ฉายศรี งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,883.25 วางฎีกา

27 63-45-00111-5320100-00025 
    

นายสนิท กิติกุศล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

600.00 วางฎีกา

28 63-45-00111-5320100-00026 
    

นายอินสน ใจโต งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

600.00 วางฎีกา

29 63-45-00111-5320100-00027 
    

นายสุทธิชัย กันทะราษฎร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

600.00 วางฎีกา

30 63-45-00111-5320100-00028 
    

นายสนอง กองแก้ว งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

600.00 วางฎีกา

31 63-45-00111-5320100-00029 
    

นายสนิท กิติกุศล งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,500.00 วางฎีกา

32 63-45-00111-5320200-00001 
    

นายประเสริฐศักดิ์ คนเที่ยง งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,500.00 วางฎีกา

33 63-45-00111-5320200-00002 
    

นายประเสริฐศักดิ์ คนเที่ยง งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,500.00 วางฎีกา
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34 63-45-00111-5320200-00003 
    

ร้านวิมุตติ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,296.00 วางฎีกา

35 63-45-00111-5320200-00004 
    

ร้านนพคุณ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,580.00 วางฎีกา

36 63-45-00111-5320200-00005 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 360.00 วางฎีกา

37 63-45-00111-5320200-00006 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,440.00 วางฎีกา

38 63-45-00111-5320200-00007 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,245.00 วางฎีกา

39 63-45-00111-5320200-00008 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,830.00 วางฎีกา

40 63-45-00111-5320300-00001 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการปกป้อง
สถาบันกษัตริย์และสถาบันสําคัญของชาติ

1,455.00 วางฎีกา

41 63-45-00111-5320300-00002 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการปกป้อง
สถาบันกษัตริย์และสถาบันสําคัญของชาติ

1,220.00 วางฎีกา

42 63-45-00111-5320300-00003 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอบรม
จริยธรรมและคุณธรรมสําหรับการทํางานของผู้
บริหาร สมาชิกและพนักงานเทศบาล

360.00 วางฎีกา

43 63-45-00111-5320300-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ออริจิน เว็บดีไซน์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการพัฒนาและดู
แลเว็บไซต์ของเทศบาล

13,500.00 วางฎีกา

44 63-45-00111-5320400-00001 
    

ร้านยิ่งเจริญยนต์   แอโฟวีล  2 งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 518.00 วางฎีกา

45 63-45-00111-5320400-00002 
    

นายวงค์  ปันกองแก้ว งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,063.00 วางฎีกา

46 63-45-00111-5320400-00003 
    

ร้านคนทําสวน งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,120.00 วางฎีกา

47 63-45-00111-5320400-00004 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,250.00 วางฎีกา

48 63-45-00111-5320400-00005 
    

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหางดง งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 706.20 วางฎีกา
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49 63-45-00111-5320400-00006 
    

ร้านยิ่งเจริญยนต์   แอโฟวีล  2 งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,777.00 วางฎีกา

50 63-45-00111-5320400-00007 
    

ร้านยิ่งเจริญยนต์   แอโฟวีล  2 งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,082.00 วางฎีกา

51 63-45-00111-5320400-00008 
    

ร้านยิ่งเจริญยนต์   แอโฟวีล  2 งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,606.00 วางฎีกา

52 63-45-00111-5320400-00009 
    

นายนิกร ไชยแม่ขัก งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 245.00 วางฎีกา

53 63-45-00111-5320400-00010 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อู่กิจกลการ 1997 งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,243.00 วางฎีกา

54 63-45-00111-5320400-00011 
    

ร้านยิ่งเจริญยนต์   แอโฟวีล  2 งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,977.00 วางฎีกา

55 63-45-00111-5320400-00012 
    

นายนิกร ไชยแม่ขัก งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 950.00 วางฎีกา

56 63-45-00111-5320400-00013 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,000.00 วางฎีกา

57 63-45-00111-5320400-00014 
    

นายนิกร ไชยแม่ขัก งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 455.00 วางฎีกา

58 63-45-00111-5320400-00015 
    

ร้านยิ่งเจริญยนต์   แอโฟวีล  2 งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,679.00 วางฎีกา

59 63-45-00111-5320400-00016 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,000.00 วางฎีกา

60 63-45-00111-5320400-00017 
    

ร้านพี.ที.แอร์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 14,050.00 วางฎีกา

61 63-45-00111-5320400-00018 
    

อู่ ป.กลการ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,500.00 วางฎีกา

62 63-45-00111-5320400-00019 
    

นายบุญจันทร์ ค้าผัก งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 800.00 วางฎีกา

63 63-45-00111-5320400-00020 
    

ร้านยิ่งเจริญยนต์   แอโฟวีล  2 งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,452.00 วางฎีกา

64 63-45-00111-5320400-00021 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด นอร์ทเทิร์น โอ.เอ 
มาร์เก็ตติ้ง

งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,605.00 วางฎีกา

65 63-45-00111-5320400-00022 
    

บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลล์ จํากัด งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,418.20 วางฎีกา
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66 63-45-00111-5320400-00023 
    

ร้านยิ่งเจริญยนต์   แอโฟวีล  2 งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,729.00 วางฎีกา

67 63-45-00111-5320400-00024 
    

นายนิกร ไชยแม่ขัก งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 870.00 วางฎีกา

68 63-45-00111-5320400-00025 
    

ร้านยิ่งเจริญยนต์   แอโฟวีล  2 งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,038.00 วางฎีกา

69 63-45-00111-5320400-00026 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 400.00 วางฎีกา

70 63-45-00111-5320400-00027 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 890.00 วางฎีกา

71 63-45-00111-5330100-00001 
    

นางสาวจันทร์สม เป็งอ้าย งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 13,450.00 วางฎีกา

72 63-45-00111-5330100-00002 
    

ร้านนพคุณ งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 4,908.00 วางฎีกา

73 63-45-00111-5330100-00003 
    

นางชยกร พงษ์ไฝ งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,150.00 วางฎีกา

74 63-45-00111-5330100-00004 
    

ร้านนพคุณ งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 13,632.00 วางฎีกา

75 63-45-00111-5330100-00005 
    

นางชยกร พงษ์ไฝ งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,830.00 วางฎีกา

76 63-45-00111-5330100-00006 
    

ร้านฟิวเทค งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,500.00 วางฎีกา

77 63-45-00111-5330100-00007 
    

ร้านนพคุณ งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 4,018.00 วางฎีกา

78 63-45-00111-5330200-00001 
    

ร้านปูเป้การไฟฟ้า งานบริหารทั่วไป วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,198.40 วางฎีกา

79 63-45-00111-5330200-00002 
    

ร้านนพคุณ งานบริหารทั่วไป วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 540.00 วางฎีกา

80 63-45-00111-5330300-00001 
    

บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 3,306.30 วางฎีกา

81 63-45-00111-5330300-00002 
    

บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 7,599.14 วางฎีกา

82 63-45-00111-5330300-00003 
    

ร้านนิ้มสถาพันธ์ งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 6,330.00 วางฎีกา
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83 63-45-00111-5330300-00004 
    

นางสุนีย์ จักษุแก้ว งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว - เงินอุดหนุนระบุวัตถุ
ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

12,312.00 วางฎีกา

84 63-45-00111-5330300-00005 
    

ร้านนิ้มสถาพันธ์ งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 9,367.00 วางฎีกา

85 63-45-00111-5330300-00006 
    

บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 1,960.00 วางฎีกา

86 63-45-00111-5330300-00007 
    

นายธนิตพงศ์ ไชยพัฒน์อมร งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 500.00 วางฎีกา

87 63-45-00111-5330300-00008 
    

ร้านนิ้มสถาพันธ์ งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 2,240.00 วางฎีกา

88 63-45-00111-5330300-00009 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 2,400.00 วางฎีกา

89 63-45-00111-5330700-00001 
    

ร้านยิ่งเจริญยนต์   แอโฟวีล  2 งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,834.00 วางฎีกา

90 63-45-00111-5330700-00002 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,342.00 วางฎีกา

91 63-45-00111-5330700-00003 
    

ร้านยางเฮงสวัสดิ์ งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,300.00 วางฎีกา

92 63-45-00111-5330700-00004 
    

ร้านกุณทิราภัณฑ์ งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 750.00 วางฎีกา

93 63-45-00111-5330700-00005 
    

ร้านยิ่งเจริญยนต์   แอโฟวีล  2 งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 300.00 วางฎีกา

94 63-45-00111-5330800-00001 
    

สหกรณ์การเกษตรหางดง  จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000.00 วางฎีกา

95 63-45-00111-5330800-00002 
    

ร้านยิ่งเจริญยนต์   แอโฟวีล  2 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 214.00 วางฎีกา

96 63-45-00111-5330800-00003 
    

สหกรณ์การเกษตรหางดง  จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 89,880.00 วางฎีกา

97 63-45-00111-5330800-00004 
    

ร้านยิ่งเจริญยนต์   แอโฟวีล  2 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 728.00 วางฎีกา

98 63-45-00111-5330800-00005 
    

ร้านยิ่งเจริญยนต์   แอโฟวีล  2 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,445.00 วางฎีกา
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99 63-45-00111-5330900-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทีที เมด (สํานักงาน
ใหญ่)

งานบริหารทั่วไป วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,000.00 วางฎีกา

100 63-45-00111-5330900-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทีที เมด (สํานักงาน
ใหญ่)

งานบริหารทั่วไป วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,610.00 วางฎีกา

101 63-45-00111-5330900-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทีที เมด (สํานักงาน
ใหญ่)

งานบริหารทั่วไป วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14,200.00 วางฎีกา

102 63-45-00111-5330900-00004 
    

ร้าน 108 เซอร์วิส งานบริหารทั่วไป วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,500.00 วางฎีกา

103 63-45-00111-5330900-00005 
    

บริษัท ยู อินดัสตรี้ จํากัด งานบริหารทั่วไป วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 24,000.00 วางฎีกา

104 63-45-00111-5330900-00006 
    

ดี.เอ.คลีนนิ่ง ซัพพลาย งานบริหารทั่วไป วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,500.00 วางฎีกา

105 63-45-00111-5330900-00007 
    

ร้านสยามไฟร์แอนด์เรสคิวส์อีควิป
เม้นท์

งานบริหารทั่วไป วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,800.00 วางฎีกา

106 63-45-00111-5331400-00001 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,600.00 วางฎีกา

107 63-45-00111-5331400-00002 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,600.00 วางฎีกา

108 63-45-00111-5331400-00003 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,600.00 วางฎีกา

109 63-45-00111-5331400-00004 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,400.00 วางฎีกา

110 63-45-00111-5331400-00005 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,900.00 วางฎีกา

111 63-45-00111-5331400-00006 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,800.00 วางฎีกา

112 63-45-00111-5410100-00001 
    

บริษัท  ราเชนเฟอร์นิเจอร์  จํากัด งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์สํานักงาน - ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มแบบช่อง 3,000.00 วางฎีกา

113 63-45-00111-5410100-00002 
    

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด  
(มหาชน) สาขาเวียงกุมกาม

งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์สํานักงาน - ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร 18,174.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์สํานักงาน - ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง 4,314.00 วางฎีกา

114 63-45-00112-5320300-00001 
    

ร้านคะนอง คนคึกคัก งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการจัดงาน 
จัดนิทรรศการของเทศบาล

7,000.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564  11:57:30

หน้า : 7/26
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.หางดง จ.เชียงใหม่



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

115 63-45-00112-5320300-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดเป่าเปา งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการจัดงาน 
จัดนิทรรศการของเทศบาล

2,070.00 วางฎีกา

116 63-45-00112-5320300-00003 
    

ร้านนพคุณ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

528.00 วางฎีกา

117 63-45-00112-5320300-00004 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน

360.00 วางฎีกา

118 63-45-00112-5320300-00005 
    

สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ

28,470.00 วางฎีกา

119 63-45-00113-5320300-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  แม่โจ้  สมาร์ท  โซ
ลูชั่นส์

งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรอง
รับภาษีที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

200,000.00 วางฎีกา

120 63-45-00113-5320400-00001 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,400.00 วางฎีกา

121 63-45-00113-5320400-00002 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 500.00 วางฎีกา

122 63-45-00113-5330100-00001 
    

ร้านนพคุณ งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 4,735.00 วางฎีกา

123 63-45-00113-5330100-00002 
    

โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,291.75 วางฎีกา

124 63-45-00113-5330100-00003 
    

ร้านนพคุณ งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 9,052.00 วางฎีกา

125 63-45-00113-5330100-00004 
    

ร้านนพคุณ งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 7,889.00 วางฎีกา

126 63-45-00113-5331400-00001 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 380.00 วางฎีกา

127 63-45-00113-5331400-00002 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,500.00 วางฎีกา

128 63-45-00113-5410100-00001 
    

บริษัท  ราเชนเฟอร์นิเจอร์  จํากัด งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์สํานักงาน - ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 7,500.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564  11:57:30

หน้า : 8/26
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.หางดง จ.เชียงใหม่
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128 63-45-00113-5410100-00001 
    

บริษัท  ราเชนเฟอร์นิเจอร์  จํากัด งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์สํานักงาน - ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 11,000.00 วางฎีกา

129 63-45-00113-5411600-00001 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1

8,800.00 วางฎีกา

130 63-45-00123-5320300-00001 
    

ร้านหรั่งสติกเกอร์ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันลด
อุบัติเหตุและให้บริการประชาชนในงานเทศกาล
สําคัญ

3,420.00 วางฎีกา

131 63-45-00123-5320300-00002 
    

ร้านนพคุณ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2,775.00 วางฎีกา

132 63-45-00123-5320300-00003 
    

นางพรรณี ทองภักดี งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4,500.00 วางฎีกา

133 63-45-00123-5320300-00004 
    

นายทองดี ไชยยา งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

420.00 วางฎีกา

134 63-45-00123-5320300-00005 
    

ร้าน นา-นา บุ๊คเซ็นเตอร์ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

750.00 วางฎีกา

135 63-45-00123-5320300-00006 
    

ร้านเจเจคอมพิวเตอร์ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2,090.00 วางฎีกา

136 63-45-00123-5320300-00007 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมซัก
ซ้อมแผนป้องกันภัย

360.00 วางฎีกา

137 63-45-00123-5320300-00008 
    

นายถนอม คํามา งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรมซัก
ซ้อมแผนป้องกันภัย

380.00 วางฎีกา

138 63-45-00211-5320100-00001 
    

นางสาวนิภาวรรณ นันทตระกูลวงศ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

114,000.00 วางฎีกา

139 63-45-00211-5320100-00002 
    

นางลัดดา ภาคีนุยะ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

108,000.00 วางฎีกา

140 63-45-00211-5320100-00003 
    

นางสาวพิมจิราพัชร์ ศรีบุญเรือง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

54,000.00 วางฎีกา

141 63-45-00211-5320100-00004 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

360.00 วางฎีกา

142 63-45-00211-5320100-00005 
    

นางศุภาพิชญ์ ยินดีผล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

17,370.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564  11:57:30

หน้า : 9/26
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.หางดง จ.เชียงใหม่
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143 63-45-00211-5320100-00006 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,600.00 วางฎีกา

144 63-45-00211-5320100-00007 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

100.00 วางฎีกา

145 63-45-00211-5320100-00008 
    

นางสาวสุชาดา บุญเกษม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

276.00 วางฎีกา

146 63-45-00211-5320100-00009 
    

นางศุภาพิชญ์ ยินดีผล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

54,000.00 วางฎีกา

147 63-45-00211-5320100-00010 
    

นางสาวพิมจิราพัชร์ ศรีบุญเรือง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

54,000.00 วางฎีกา

148 63-45-00211-5320100-00011 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

360.00 วางฎีกา

149 63-45-00211-5320100-00012 
    

นายโกศล มงคล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

32,000.00 วางฎีกา

150 63-45-00211-5320100-00013 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,120.00 วางฎีกา

151 63-45-00211-5320100-00014 
    

นางสาวกรรณิการ์ แก่นสาร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,000.00 วางฎีกา

152 63-45-00211-5320300-00001 
    

นายพิพัฒน์ ศรีเรือง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและจัด
นิทรรศการผลงาน

1,300.00 วางฎีกา

153 63-45-00211-5320300-00002 
    

นายชานนท์ เสาร์แก่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงาน
นิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการ ผลงานครูและนัก
เรียน

1,500.00 วางฎีกา

154 63-45-00211-5320300-00003 
    

ร้านสระอู ปริ๊นท์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดงาน
นิทรรศการ เปิดบ้านวิชาการ ผลงานครูและนัก
เรียน

950.00 วางฎีกา

155 63-45-00211-5320300-00004 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการหนูน้อยฟัน
สวยสุขภาพดี

360.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564  11:57:30

หน้า : 10/26
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.หางดง จ.เชียงใหม่
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156 63-45-00211-5320300-00005 
    

ร้านนพคุณ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการหนูน้อยฟัน
สวยสุขภาพดี

1,200.00 วางฎีกา

157 63-45-00211-5320300-00006 
    

นางวราภรณ์ จุมปูหยุย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการหนูน้อยฟัน
สวยสุขภาพดี

2,500.00 วางฎีกา

158 63-45-00211-5320300-00007 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็ก

360.00 วางฎีกา

159 63-45-00211-5320300-00008 
    

ร้านวสันต์การเกษตร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

1,120.00 วางฎีกา

160 63-45-00211-5320300-00009 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม ศพด.ทต.แม่ท่าช้าง

730.00 วางฎีกา

161 63-45-00211-5320300-00010 
    

บริษัท อิฐภราดร  จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม ศพด.ทต.แม่ท่าช้าง

904.15 วางฎีกา

162 63-45-00211-5320400-00001 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,500.00 วางฎีกา

163 63-45-00211-5320400-00002 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 500.00 วางฎีกา

164 63-45-00211-5320400-00003 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,500.00 วางฎีกา

165 63-45-00211-5320400-00004 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,800.00 วางฎีกา

166 63-45-00211-5330100-00001 
    

ร้านนพคุณ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 4,830.00 วางฎีกา

167 63-45-00211-5330100-00002 
    

ร้านนพคุณ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 4,914.00 วางฎีกา

168 63-45-00211-5330100-00003 
    

ร้านหรั่งสติกเกอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,350.00 วางฎีกา

169 63-45-00211-5330200-00001 
    

ร้านปูเป้การไฟฟ้า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,083.40 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564  11:57:30

หน้า : 11/26
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.หางดง จ.เชียงใหม่
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170 63-45-00211-5330300-00001 
    

นางณัทปภา สะรังษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,200.00 วางฎีกา

171 63-45-00211-5330300-00002 
    

นางณัทปภา สะรังษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,200.00 วางฎีกา

172 63-45-00211-5330300-00003 
    

ร้านนิ้มสถาพันธ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว 3,550.00 วางฎีกา

173 63-45-00211-5330300-00004 
    

บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,187.70 วางฎีกา

174 63-45-00211-5330300-00005 
    

ร้านนิ้มสถาพันธ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว 280.00 วางฎีกา

175 63-45-00211-5330300-00006 
    

นายกิติพัฒน์ ใจโต งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว 6,000.00 วางฎีกา

176 63-45-00211-5330300-00007 
    

ร้านนิ้มสถาพันธ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,169.00 วางฎีกา

177 63-45-00211-5330400-00002 
    

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 221,784.60 วางฎีกา

178 63-45-00211-5330400-00003 
    

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 58,665.64 วางฎีกา

179 63-45-00211-5330400-00004 
    

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 32,830.50 วางฎีกา

180 63-45-00211-5330400-00005 
    

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 33,167.60 วางฎีกา

181 63-45-00211-5330400-00006 
    

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 33,729.08 วางฎีกา

182 63-45-00211-5330600-00001 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุก่อสร้าง 805.00 วางฎีกา

183 63-45-00211-5330600-00002 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุก่อสร้าง 3,655.00 วางฎีกา

184 63-45-00211-5330600-00003 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุก่อสร้าง 1,608.00 วางฎีกา

185 63-45-00211-5330600-00004 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุก่อสร้าง 40,834.00 วางฎีกา

186 63-45-00211-5330600-00005 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุก่อสร้าง 2,093.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564  11:57:30

หน้า : 12/26
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.หางดง จ.เชียงใหม่
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187 63-45-00211-5330900-00001 
    

บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,133.58 วางฎีกา

188 63-45-00211-5330900-00002 
    

ร้านปานเทวี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 600.00 วางฎีกา

189 63-45-00211-5331000-00001 
    

ร้านวสันต์การเกษตร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุการเกษตร 2,835.00 วางฎีกา

190 63-45-00211-5331400-00001 
    

ร้านนพคุณ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 500.00 วางฎีกา

191 63-45-00211-5331400-00002 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,600.00 วางฎีกา

192 63-45-00211-5331400-00003 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,550.00 วางฎีกา

193 63-45-00211-5331400-00004 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,500.00 วางฎีกา

194 63-45-00211-5331900-00001 
    

ร้านบุญมาการดนตรี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุดนตรี 500.00 วางฎีกา

195 63-45-00211-5331900-00002 
    

ร้านบุญมาการดนตรี งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุดนตรี 550.00 วางฎีกา

196 63-45-00211-5410100-00001 
    

ร้าน 108 เซอร์วิส งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ครุภัณฑ์สํานักงาน - เครื่องฟอกอากาศสําหรับเด็ก
นักเรียนของ ศพด.แม่ท่าช้างใช้ในห้องเรียน

44,500.00 วางฎีกา

197 63-45-00211-5410100-00002 
    

บริษัท  ราเชนเฟอร์นิเจอร์  จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ครุภัณฑ์สํานักงาน - ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก

13,600.00 วางฎีกา

198 63-45-00211-5410100-00003 
    

นายพรพงษ์ ป้อมสิงห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ครุภัณฑ์สํานักงาน - ค่าจัดซื้อโต๊ะวางของ 15,000.00 วางฎีกา

199 63-45-00211-5410600-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คอมโปรเอ็ดยูเคชั่น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ค่าจัดซื้อโทรทัศน์  แอล อี 
ดี (LED TV)  แบบ Smart TV
ขนาด  55  นิ้ว

38,000.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี 
ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว

17,200.00 วางฎีกา

200 63-45-00211-5411600-00001 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ 59,800.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวดํา

8,800.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564  11:57:30

หน้า : 13/26
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.หางดง จ.เชียงใหม่
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200 63-45-00211-5411600-00001 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300.00 วางฎีกา

201 63-45-00221-5320300-00001 
    

ร้านหรั่งสติกเกอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

600.00 วางฎีกา

202 63-45-00221-5320300-00002 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

360.00 วางฎีกา

203 63-45-00221-5320300-00003 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข

6,935.00 วางฎีกา

204 63-45-00221-5320300-00004 
    

นางสุนีย์ จักษุแก้ว งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - เฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19

7,790.00 วางฎีกา

205 63-45-00221-5320300-00005 
    

นางสุนีย์ จักษุแก้ว งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - เฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19

14,700.00 วางฎีกา

206 63-45-00223-5320300-00001 
    

ร้านภูคํารีไซเคิล งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่

462,400.00 วางฎีกา

207 63-45-00223-5320300-00002 
    

นายอนุพนธ์ จุฑารัตนากูล งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

4,000.00 วางฎีกา

208 63-45-00223-5320300-00003 
    

นายอนุพนธ์ จุฑารัตนากูล งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

2,000.00 วางฎีกา

209 63-45-00223-5320300-00004 
    

ร้านรุ่งนภา การ์เด้น แอนด์โฮม งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

2,545.00 วางฎีกา

210 63-45-00223-5320300-00005 
    

ร้านกุณทิราภัณฑ์ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่

5,210.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564  11:57:30

หน้า : 14/26
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.หางดง จ.เชียงใหม่



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

211 63-45-00223-5320300-00006 
    

ร้านหรั่งสติกเกอร์ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันโรคสัตว์ประจําหมู่บ้าน

360.00 วางฎีกา

212 63-45-00223-5320300-00007 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

360.00 วางฎีกา

213 63-45-00223-5320300-00008 
    

นายปฐวี ถิ่นกาแบง งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

8,500.00 วางฎีกา

214 63-45-00223-5320300-00009 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

360.00 วางฎีกา

215 63-45-00223-5320300-00010 
    

ร้าน เค เอส ซัพพลาย งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

16,200.00 วางฎีกา

216 63-45-00223-5320300-00011 
    

ร้านกุณทิราภัณฑ์ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่

2,600.00 วางฎีกา

217 63-45-00223-5320300-00012 
    

ร้าน เค เอส ซัพพลาย งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก

10,200.00 วางฎีกา

218 63-45-00223-5320300-00013 
    

ร้านกรพินธ์  พันธุ์ไม้ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

3,100.00 วางฎีกา

219 63-45-00223-5320300-00014 
    

บริษัท อิฐภราดร  จํากัด งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

12,867.82 วางฎีกา

220 63-45-00223-5320300-00015 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดเป่าเปา งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการส่งเสริมการ
จัดการขยุในชุมชนโดยใช้หลัก 3 Rs

550.00 วางฎีกา

221 63-45-00223-5320300-00016 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการส่งเสริมการ
จัดการขยุในชุมชนโดยใช้หลัก 3 Rs

240.00 วางฎีกา

222 63-45-00223-5320300-00017 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดเป่าเปา งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการบริหาร
จัดการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน

970.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564  11:57:30

หน้า : 15/26
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.หางดง จ.เชียงใหม่



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

223 63-45-00223-5320300-00018 
    

บริษัท อิฐภราดร  จํากัด งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

6,554.82 วางฎีกา

224 63-45-00223-5320300-00019 
    

ร้านกรพินธ์  พันธุ์ไม้ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

1,830.00 วางฎีกา

225 63-45-00223-5320300-00020 
    

ร้านกุณทิราภัณฑ์ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการบริหาร
จัดการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่

1,050.00 วางฎีกา

226 63-45-00223-5320300-00021 
    

ร้าน เค เอส ซัพพลาย งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก

7,200.00 วางฎีกา

227 63-45-00223-5320300-00022 
    

นางจันทร์สม ทาบุญสม งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการบริหาร
จัดการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน

1,200.00 วางฎีกา

228 63-45-00223-5320300-00023 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการบริหาร
จัดการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน

240.00 วางฎีกา

229 63-45-00223-5320300-00024 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

360.00 วางฎีกา

230 63-45-00223-5320300-00025 
    

นายถนอม คํามา งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการบริหาร
จัดการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน

380.00 วางฎีกา

231 63-45-00241-5320100-00001 
    

นายกฤษดา แก้วตา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

10,880.00 วางฎีกา

232 63-45-00241-5320100-00002 
    

ร้านพี.ที.แอร์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

3,000.00 วางฎีกา

233 63-45-00241-5320100-00003 
    

นายวิเชียร ศรีจันทร์ต๊ะ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

8,000.00 วางฎีกา

234 63-45-00241-5320100-00004 
    

นายสิงห์คํา มังคลา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

900.00 วางฎีกา

235 63-45-00241-5320400-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  เอส.เอ็น.โอ
เอ.มาร์เก็ตติ้ง  แอนด์เซอร์วิส

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,340.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564  11:57:30

หน้า : 16/26
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.หางดง จ.เชียงใหม่



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

236 63-45-00241-5320400-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  เอส.เอ็น.โอ
เอ.มาร์เก็ตติ้ง  แอนด์เซอร์วิส

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,494.00 วางฎีกา

237 63-45-00241-5320400-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  เอส.เอ็น.โอ
เอ.มาร์เก็ตติ้ง  แอนด์เซอร์วิส

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,390.00 วางฎีกา

238 63-45-00241-5320400-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  เอส.เอ็น.โอ
เอ.มาร์เก็ตติ้ง  แอนด์เซอร์วิส

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,050.00 วางฎีกา

239 63-45-00241-5320400-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  เอส.เอ็น.โอ
เอ.มาร์เก็ตติ้ง  แอนด์เซอร์วิส

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,017.00 วางฎีกา

240 63-45-00241-5320400-00006 
    

นายนิกร ไชยแม่ขัก งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 415.00 วางฎีกา

241 63-45-00241-5330100-00001 
    

ร้านนพคุณ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุสํานักงาน 4,957.00 วางฎีกา

242 63-45-00241-5330100-00002 
    

ร้านนพคุณ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุสํานักงาน 4,681.00 วางฎีกา

243 63-45-00241-5330100-00003 
    

ร้านนพคุณ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุสํานักงาน 6,214.00 วางฎีกา

244 63-45-00241-5330200-00002 
    

ร้านปูเป้การไฟฟ้า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 28,574.89 วางฎีกา

245 63-45-00241-5330200-00003 
    

บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 460,000.00 วางฎีกา

246 63-45-00241-5330200-00004 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,389.00 วางฎีกา

247 63-45-00241-5330200-00005 
    

ร้านปูเป้การไฟฟ้า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,490.73 วางฎีกา

248 63-45-00241-5330200-00006 
    

ร้านปูเป้การไฟฟ้า งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,118.71 วางฎีกา

249 63-45-00241-5330600-00001 
    

ร้านธนโชติ การช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 31,195.00 วางฎีกา

250 63-45-00241-5330600-00002 
    

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด  
(มหาชน) สาขาเวียงกุมกาม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 4,484.40 วางฎีกา

251 63-45-00241-5330600-00003 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 10,635.00 วางฎีกา

252 63-45-00241-5330600-00004 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 4,038.00 วางฎีกา
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253 63-45-00241-5330600-00005 
    

นางนาตยา ใบงิ้ว งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 38,250.00 วางฎีกา

254 63-45-00241-5330600-00006 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 4,633.60 วางฎีกา

255 63-45-00241-5330600-00007 
    

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด  
(มหาชน) สาขาเวียงกุมกาม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 4,565.60 วางฎีกา

256 63-45-00241-5330600-00008 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 7,644.00 วางฎีกา

257 63-45-00241-5330600-00009 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 9,525.00 วางฎีกา

258 63-45-00241-5331400-00001 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,800.00 วางฎีกา

259 63-45-00241-5331400-00002 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,150.00 วางฎีกา

260 63-45-00241-5331400-00003 
    

ร้าน พี.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,370.00 วางฎีกา

261 63-45-00241-5410100-00001 
    

บริษัท  ราเชนเฟอร์นิเจอร์  จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์สํานักงาน - ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 7,500.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์สํานักงาน - ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 9,600.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์สํานักงาน - ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,500.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์สํานักงาน - ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 4,300.00 วางฎีกา

262 63-45-00242-5420700-00001 
    

นายสุวิตต์ คําภีระ งานไฟฟ้าถนน อาคารต่าง ๆ - โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  หมู่ที่ 6

319,000.00 วางฎีกา

263 63-45-00242-5420700-00002 
    

นายสุวิตต์ คําภีระ งานไฟฟ้าถนน อาคารต่าง ๆ 394,000.00 วางฎีกา

264 63-45-00242-5420700-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็ม.ที.แอล. คอนสต
รัคชั่น

งานไฟฟ้าถนน อาคารต่าง ๆ - โครงการก่อสร้างอาคารโดม
อเนกประสงค์ ชุมชนธารอิงดอย หมู่ที่ 1

289,000.00 วางฎีกา

265 63-45-00242-5420700-00004 
    

นางกัลยา คําภีระ งานไฟฟ้าถนน อาคารต่าง ๆ - โครงการก่อสร้างศาลเจ้าประจําหมู่
บ้าน  หมู่ที่ 1

96,500.00 วางฎีกา

266 63-45-00242-5420700-00005 
    

นางกัลยา คําภีระ งานไฟฟ้าถนน อาคารต่าง ๆ - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

92,500.00 วางฎีกา

267 63-45-00242-5420700-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฏฐกิตต์การ
พาณิชย์

งานไฟฟ้าถนน อาคารต่าง ๆ - โครงการต่อเติมห้องทํางานกองช่าง 
ทต.แม่ท่าช้าง

61,500.00 วางฎีกา
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268 63-45-00242-5420700-00007 
    

งานไฟฟ้าถนน อาคารต่าง ๆ - โครงการปรับปรุงโรงผลิตนํ้าดื่มแม่
ท่าช้าง หมู่ที่ 9

144,000.00 วางฎีกา

269 63-45-00242-5420700-00008 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฏฐกิตต์การ
พาณิชย์

งานไฟฟ้าถนน อาคารต่าง ๆ - โครงการก่อสร้างรั้วโรงจอดรถขยะ
และรถดับเพลิง ทต.แม่ท่าช้าง หมู่ที่ 9

233,000.00 วางฎีกา

270 63-45-00242-5421000-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฏฐกิตต์การ
พาณิชย์

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 280,000.00 วางฎีกา

271 63-45-00242-5421000-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฏฐกิตต์การ
พาณิชย์

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 494,000.00 วางฎีกา

272 63-45-00242-5421000-00003 
    

นายสุวิตต์ คําภีระ งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล.สามแยกบ้านนางบัวแก้ว  คล่อง
แคล่ว  หมู่ที่ 6

74,500.00 วางฎีกา

273 63-45-00242-5421000-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฏฐกิตต์การ
พาณิชย์

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้าง
เขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองแม่ขัก 
หมู่ที่ 6

475,000.00 วางฎีกา

274 63-45-00242-5421000-00005 
    

นายสุทัศน์ พิบูลย์ งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 259,000.00 วางฎีกา

275 63-45-00242-5421000-00006 
    

นายสุทัศน์ พิบูลย์ งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 266,000.00 วางฎีกา

276 63-45-00242-5421000-00007 
    

นางกัลยา คําภีระ งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 309,000.00 วางฎีกา

277 63-45-00242-5421000-00008 
    

นางกัลยา คําภีระ งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9

259,000.00 วางฎีกา

278 63-45-00242-5421000-00009 
    

นายสุวิตต์ คําภีระ งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 472,000.00 วางฎีกา

279 63-45-00242-5421000-00010 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฏฐกิตต์การ
พาณิชย์

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 485,000.00 วางฎีกา

280 63-45-00242-5421000-00011 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฏฐกิตต์การ
พาณิชย์

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้าง
ราวกันตกเหล็ก  หมู่ที่ 9

319,000.00 วางฎีกา

281 63-45-00242-5421000-00012 
    

นางกัลยา คําภีระ งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการขยาย
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

58,500.00 วางฎีกา

282 63-45-00242-5421000-00013 
    

นางกัลยา คําภีระ งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7

20,700.00 วางฎีกา

283 63-45-00242-5421000-00014 
    

นางกัลยา คําภีระ งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 27,000.00 วางฎีกา
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284 63-45-00242-5421000-00015 
    

นางกัลยา คําภีระ งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 32,000.00 วางฎีกา

285 63-45-00242-5421000-00016 
    

นางกัลยา คําภีระ งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดท้าวคําวัง หมู่
ที่ 1

53,500.00 วางฎีกา

286 63-45-00242-5421000-00017 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ณัฏฐกิตต์การ
พาณิชย์

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 29,000.00 วางฎีกา

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการปรับปรุง
รางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ
.204-8 บ้านดง - บ้านดงหลวง หมู่ที่ 9

240,000.00 วางฎีกา

287 63-45-00252-5320300-00001 
    

นางสาวศิริพรรณ มะณี งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการชมรมผู้สูง
อายุประจําเดือน

3,600.00 วางฎีกา

288 63-45-00252-5320300-00002 
    

นางสาวศิริพรรณ มะณี งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการชมรมผู้สูง
อายุประจําเดือน

6,000.00 วางฎีกา

289 63-45-00252-5320300-00003 
    

นางยุพร โรซ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการชมรมผู้สูง
อายุประจําเดือน

3,600.00 วางฎีกา

290 63-45-00252-5320300-00004 
    

นางนนินทร์ จงศิริยรรยง งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอาชีพการ
ทําอาหาร

3,038.00 วางฎีกา

291 63-45-00252-5320300-00005 
    

นางทองสอด วุฒิคุณ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอาชีพการ
ทําอาหาร

3,050.00 วางฎีกา

292 63-45-00252-5320300-00006 
    

นางลักษณาพร จันทร์สว่าง งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอาชีพ
ด้านงานช่างต่าง ๆ

3,500.00 วางฎีกา

293 63-45-00252-5320300-00007 
    

นางสาวศิทาพร สร้อยคํา งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอาชีพ
ด้านสิ่งประดิษฐ์

4,000.00 วางฎีกา

294 63-45-00252-5320300-00008 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับกลุ่มสตรี

360.00 วางฎีกา
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294 63-45-00252-5320300-00008 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอาชีพการ
ทําอาหาร

360.00 วางฎีกา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอาชีพ
ด้านการทําสมุนไพรและยาเมือง

360.00 วางฎีกา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอาชีพ
ด้านงานช่างต่าง ๆ

360.00 วางฎีกา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอาชีพ
ด้านสิ่งประดิษฐ์

360.00 วางฎีกา

295 63-45-00252-5320300-00009 
    

นางสาวประยงค์ บุญไทย งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอาชีพ
ด้านการทําสมุนไพรและยาเมือง

3,770.00 วางฎีกา

296 63-45-00252-5320300-00010 
    

นายปฐวี ถิ่นกาแบง งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับกลุ่มสตรี

5,850.00 วางฎีกา

297 63-45-00262-5320300-00001 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

150.00 วางฎีกา

298 63-45-00262-5320300-00002 
    

ร้านเชียงใหม่สปอร์ต งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

7,116.00 วางฎีกา

299 63-45-00262-5320300-00003 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

540.00 วางฎีกา

300 63-45-00262-5320300-00004 
    

ร้านนิ้มสถาพันธ์ งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

380.00 วางฎีกา

301 63-45-00262-5320300-00005 
    

นางสาวพัชราพร จันทร์ดี งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

753.00 วางฎีกา

302 63-45-00262-5320300-00006 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ

360.00 วางฎีกา
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303 63-45-00262-5320300-00007 
    

นายนพพร วงค์ปัญญา งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ

2,000.00 วางฎีกา

304 63-45-00262-5320300-00008 
    

ร้าน เค.เอ.สปอร์ต งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ

45,350.00 วางฎีกา

305 63-45-00262-5320300-00009 
    

ร้านนิ้มสถาพันธ์ งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ

150.00 วางฎีกา

306 63-45-00262-5320300-00010 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ

1,429.00 วางฎีกา

307 63-45-00262-5320300-00011 
    

ร้าน เค.เอ.สปอร์ต งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ

1,690.00 วางฎีกา

308 63-45-00262-5320300-00012 
    

ร้านเชียงใหม่สปอร์ต งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ

2,400.00 วางฎีกา

309 63-45-00262-5320300-00013 
    

นางสาวพัชราพร จันทร์ดี งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ

1,895.00 วางฎีกา

310 63-45-00262-5320300-00014 
    

นางสาวศิริพรรณ มะณี งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาสานสายใยสามวัยเพื่อสุขภาพ

19,200.00 วางฎีกา

311 63-45-00262-5320300-00015 
    

นายชานนท์ เสาร์แก่น งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับ
อําเภอหางดง

1,500.00 วางฎีกา

312 63-45-00263-5320300-00001 
    

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร่มหลวงลุงวงศ์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง

18,000.00 วางฎีกา

313 63-45-00263-5320300-00002 
    

ร้านเชียงใหม่สปอร์ต งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง

6,000.00 วางฎีกา
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314 63-45-00263-5320300-00003 
    

นางชุลี แรมวงศ์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง

5,970.00 วางฎีกา

315 63-45-00263-5320300-00004 
    

นายฐิติพงศ์ วงศ์ชัย งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง

3,500.00 วางฎีกา

316 63-45-00263-5320300-00005 
    

นายสมคิด กันทะวงค์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง

2,000.00 วางฎีกา

317 63-45-00263-5320300-00006 
    

นายยงยุทธ เรือนมูล งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง

12,000.00 วางฎีกา

318 63-45-00263-5320300-00007 
    

นายยงยุทธ เรือนมูล งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง

15,000.00 วางฎีกา

319 63-45-00263-5320300-00008 
    

ร้านเอ๋ สมศักดิ์ ไม้ไผ่ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง

2,894.00 วางฎีกา

320 63-45-00263-5320300-00009 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ใจดีเชียงใหม่ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง

8,160.00 วางฎีกา

321 63-45-00263-5320300-00010 
    

นางสาวพัชราพร จันทร์ดี งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง

460.00 วางฎีกา

322 63-45-00263-5320300-00011 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง

2,620.00 วางฎีกา

323 63-45-00263-5320300-00012 
    

ร้านนิ้มสถาพันธ์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง

325.00 วางฎีกา

324 63-45-00263-5320300-00013 
    

ร้านนพคุณ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง

4,580.00 วางฎีกา

325 63-45-00263-5320300-00014 
    

นายเสนอ สุริยา งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง

5,713.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564  11:57:30
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326 63-45-00263-5320300-00015 
    

นางสาวศิริพรรณ มะณี งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณียี่เป็งแม่ท่าช้าง

16,800.00 วางฎีกา

327 63-45-00263-5320300-00016 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณ๊ปี๋ใหม่เมือง(ดําหัวผู้สูงอายุ)

1,200.00 วางฎีกา

328 63-45-00263-5320300-00017 
    

ร้านเอ๋ สมศักดิ์ ไม้ไผ่ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณ๊ปี๋ใหม่เมือง(ดําหัวผู้สูงอายุ)

175.00 วางฎีกา

329 63-45-00263-5320300-00018 
    

ร้านธนพลเภสัช งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีดงพระเจ้านั่งโก๋น

5,588.00 วางฎีกา

330 63-45-00263-5320300-00019 
    

นายประเสริฐศักดิ์ คนเที่ยง งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีดงพระเจ้านั่งโก๋น

2,000.00 วางฎีกา

331 63-45-00263-5320300-00020 
    

นายสมเพ็ชร คําวังสวัสดิ์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีดงพระเจ้านั่งโก๋น

8,500.00 วางฎีกา

332 63-45-00263-5320300-00021 
    

นายพุฒ ทําสวน งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีดงพระเจ้านั่งโก๋น

2,000.00 วางฎีกา

333 63-45-00263-5320300-00022 
    

ร้านแดงสังฆภัณฑ์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา

2,328.00 วางฎีกา

334 63-45-00263-5320300-00023 
    

นายประเสริฐศักดิ์ คนเที่ยง งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา

1,300.00 วางฎีกา

335 63-45-00263-5320300-00024 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอุ๊ยสอน
หลาน

360.00 วางฎีกา

336 63-45-00263-5320300-00025 
    

นางสุภาพ เขื่อนแก้ว งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการอุ๊ยสอน
หลาน

1,342.00 วางฎีกา

337 63-45-00263-5320300-00026 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการธรรมะเพื่อ
ประชาชน

2,640.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564  11:57:30
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338 63-45-00263-5320300-00027 
    

นางสุภาพ เขื่อนแก้ว งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการธรรมะเพื่อ
ประชาชน

5,000.00 วางฎีกา

339 63-45-00263-5320300-00028 
    

นายสมเพ็ช สายต๊ะ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการธรรมะเพื่อ
ประชาชน

700.00 วางฎีกา

340 63-45-00321-5320300-00001 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

1,178.00 วางฎีกา

341 63-45-00321-5320300-00002 
    

นายชาญชัย หลวงอ้าย งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการธนาคาร
ใบไม้ "เก็บใบไม้  ลดการเผา  ลดหมอกควัน"

3,750.00 วางฎีกา

342 63-45-00321-5320300-00003 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

1,605.00 วางฎีกา

343 63-45-00321-5320300-00004 
    

ร้านต้นกล้ามืออาชีพ@บ้าน
ช่างกระดาษ

งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

4,000.00 วางฎีกา

344 63-45-00321-5320300-00005 
    

ร้านวสันต์การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

2,425.00 วางฎีกา

345 63-45-00321-5320300-00006 
    

ร้าน มี ดีไซน์ งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

720.00 วางฎีกา

346 63-45-00321-5320300-00007 
    

ร้านกรพินธ์  พันธุ์ไม้ งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

2,505.00 วางฎีกา

347 63-45-00321-5320300-00008 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

964.00 วางฎีกา
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348 63-45-00321-5320300-00009 
    

ร้านวสันต์การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการส่งเสริมการ
ปลูกผักปลอดสารพิษและปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

180.00 วางฎีกา

349 63-45-00321-5320300-00010 
    

ร้านเอ๋ สมศักดิ์ ไม้ไผ่ งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

1,079.00 วางฎีกา

350 63-45-00321-5320300-00011 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

187.00 วางฎีกา

351 63-45-00321-5320300-00012 
    

ร้านวสันต์การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการบริหาร
จัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

300.00 วางฎีกา

352 63-45-00321-5331000-00001 
    

ร้านคนทําสวน งานส่งเสริมการเกษตร วัสดุการเกษตร 600.00 วางฎีกา

353 63-45-00321-5331000-00002 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานส่งเสริมการเกษตร วัสดุการเกษตร 2,996.00 วางฎีกา

354 63-45-00321-5331000-00004 
    

ร้านวสันต์การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร วัสดุการเกษตร 1,160.00 วางฎีกา

355 63-45-00321-5331000-00005 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานส่งเสริมการเกษตร วัสดุการเกษตร 2,489.00 วางฎีกา

356 63-45-00321-5331000-00006 
    

ร้านคนทําสวน งานส่งเสริมการเกษตร วัสดุการเกษตร 765.00 วางฎีกา

357 63-45-00321-5331000-00007 
    

ร้านคนทําสวน งานส่งเสริมการเกษตร วัสดุการเกษตร 350.00 วางฎีกา

358 63-45-00321-5331000-00008 
    

บริษัท ภัทรวดีนํ้าแพร่วัสดุ จํากัด งานส่งเสริมการเกษตร วัสดุการเกษตร 813.00 วางฎีกา

รวม 10,692,406.06

สถานะ : จัดทํา,พิมพ์,อนุมัติ,ทําสัญญา,วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 13/5/2564  11:57:30

หน้า : 26/26
เทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.หางดง จ.เชียงใหม่


