
ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

1 62-44-00111-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,885.10 วางฎีกา

2 62-44-00111-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14,650.00 วางฎีกา

3 62-44-00111-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11,334.80 วางฎีกา

4 62-44-00111-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14,302.30 วางฎีกา

5 62-44-00111-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,662.78 วางฎีกา

6 62-44-00111-5330800-00007 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,143.00 วางฎีกา

7 62-44-00111-5330800-00008 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14,151.14 วางฎีกา

8 62-44-00111-5330800-00009 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14,308.50 วางฎีกา

9 62-44-00111-5330800-00010 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,704.90 วางฎีกา

10 62-44-00111-5330800-00011 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,512.80 วางฎีกา

11 62-44-00111-5330800-00012 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16,103.50 วางฎีกา

12 62-44-00111-5330800-00015 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11,657.10 วางฎีกา

13 62-44-00113-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 191.40 วางฎีกา

14 62-44-00113-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 273.00 วางฎีกา

15 62-44-00113-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 337.50 วางฎีกา

16 62-44-00113-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 165.00 วางฎีกา

17 62-44-00113-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 166.20 วางฎีกา
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18 62-44-00113-5330800-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 176.10 วางฎีกา

19 62-44-00113-5330800-00007 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 181.20 วางฎีกา

20 62-44-00113-5330800-00008 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 181.80 วางฎีกา

21 62-44-00113-5330800-00009 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 84.90 วางฎีกา

22 62-44-00113-5330800-00010 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 87.90 วางฎีกา

23 62-44-00113-5330800-00011 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 256.50 วางฎีกา

24 62-44-00113-5330800-00012 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 172.50 วางฎีกา

25 62-44-00123-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,059.60 วางฎีกา

26 62-44-00123-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,480.80 วางฎีกา

27 62-44-00123-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,510.80 วางฎีกา

28 62-44-00123-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,331.20 วางฎีกา

29 62-44-00123-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,649.60 วางฎีกา

30 62-44-00123-5330800-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16,135.00 วางฎีกา

31 62-44-00123-5330800-00007 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 23,332.80 วางฎีกา

32 62-44-00123-5330800-00008 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,502.40 วางฎีกา

33 62-44-00123-5330800-00009 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,652.20 วางฎีกา

34 62-44-00123-5330800-00010 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,642.80 วางฎีกา
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35 62-44-00123-5330800-00011 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,642.30 วางฎีกา

36 62-44-00123-5330800-00012 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,928.60 วางฎีกา

37 62-44-00211-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 130.00 วางฎีกา

38 62-44-00211-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 119.20 วางฎีกา

39 62-44-00211-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 114.00 วางฎีกา

40 62-44-00211-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 120.40 วางฎีกา

41 62-44-00211-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 113.60 วางฎีกา

42 62-44-00221-5320400-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  อู่จําลองกลการ  98 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,000.00 วางฎีกา

43 62-44-00241-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,559.60 วางฎีกา

44 62-44-00241-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,385.00 วางฎีกา

45 62-44-00241-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,138.49 วางฎีกา

46 62-44-00241-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 83.10 วางฎีกา

47 62-44-00241-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,247.50 วางฎีกา

48 62-44-00241-5330800-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,370.59 วางฎีกา

49 62-44-00241-5330800-00007 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,388.99 วางฎีกา

50 62-44-00241-5330800-00008 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,388.69 วางฎีกา

51 62-44-00241-5330800-00009 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,982.99 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:41:43

หน้า : 3/38
เทศบาลตําบลแม่อาย

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

52 62-44-00241-5330800-00010 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,297.39 วางฎีกา

53 62-44-00241-5330800-00011 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,112.09 วางฎีกา

54 62-44-00241-5330800-00012 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,113.89 วางฎีกา

55 62-44-00244-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,748.80 วางฎีกา

56 62-44-00244-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 26,111.78 วางฎีกา

57 62-44-00244-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18,256.89 วางฎีกา

58 62-44-00244-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,259.29 วางฎีกา

59 62-44-00244-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,194.29 วางฎีกา

60 62-44-00244-5330800-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 17,701.28 วางฎีกา

61 62-44-00244-5330800-00008 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,422.49 วางฎีกา

62 62-44-00244-5330800-00009 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,836.79 วางฎีกา

63 62-44-00244-5330800-00010 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,569.40 วางฎีกา

64 62-44-00244-5330800-00011 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 21,188.89 วางฎีกา

65 62-44-00244-5330800-00012 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 17,589.40 วางฎีกา

66 62-44-00334-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,824.00 วางฎีกา

67 62-44-00334-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,101.00 วางฎีกา

68 62-45-00111-5320100-00001 
    

นายวิชาญ เครื่องนันตา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

79,200.00 วางฎีกา
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69 62-45-00111-5320100-00002 
    

บริษัท บุญยะการพิมพ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

72,000.00 วางฎีกา

70 62-45-00111-5320100-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทีเอพี พรอพเพอร์ตี้ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

120,000.00 วางฎีกา

71 62-45-00111-5320100-00004 
    

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ จํากัด

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

950.95 วางฎีกา

72 62-45-00111-5320100-00005 
    

บริษัท  สินมั่นคงประกันภัย  จํากัด  
(มหาชน).

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

8,416.62 วางฎีกา

73 62-45-00111-5320100-00006 
    

บริษัท  สินมั่นคงประกันภัย  จํากัด  
(มหาชน).

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

4,203.66 วางฎีกา

74 62-45-00111-5320100-00008 
    

ร้านศุภกร งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

480.00 วางฎีกา

75 62-45-00111-5320100-00009 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

14,960.00 วางฎีกา

76 62-45-00111-5320100-00010 
    

ร้านศุภกร งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

225.00 วางฎีกา

77 62-45-00111-5320200-00001 
    

นางสาวพิสมัย บัวผัด งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 500.00 วางฎีกา

78 62-45-00111-5320200-00002 
    

นางศรีผ่อง แซ่โคว้ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,100.00 วางฎีกา

79 62-45-00111-5320200-00003 
    

นางศรีผ่อง แซ่โคว้ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,100.00 วางฎีกา

80 62-45-00111-5320200-00004 
    

นางศรีผ่อง แซ่โคว้ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,520.00 วางฎีกา

81 62-45-00111-5320300-00001 
    

นายดวงคํา มหาวรรณ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

1,500.00 วางฎีกา

82 62-45-00111-5320300-00002 
    

นายดวงคํา มหาวรรณ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

1,500.00 วางฎีกา

83 62-45-00111-5320300-00003 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี 
2562

450.00 วางฎีกา
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84 62-45-00111-5320300-00004 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงวัน
เทศบาล

450.00 วางฎีกา

85 62-45-00111-5320300-00005 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี 
2562

450.00 วางฎีกา

86 62-45-00111-5320300-00006 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

450.00 วางฎีกา

87 62-45-00111-5320300-00007 
    

มายเฟรนด์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

1,985.00 วางฎีกา

88 62-45-00111-5320300-00008 
    

ร้านดอกไม้ & ใยฝ้าย งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

1,500.00 วางฎีกา

89 62-45-00111-5320300-00009 
    

นางสาวจงลักษณ์  บุษดี งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

13,260.00 วางฎีกา

90 62-45-00111-5320300-00010 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี 
2562

450.00 วางฎีกา

91 62-45-00111-5320400-00001 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,825.00 วางฎีกา

92 62-45-00111-5320400-00002 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,765.00 วางฎีกา

93 62-45-00111-5320400-00003 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,760.00 วางฎีกา

94 62-45-00111-5320400-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดบุญช่วยพาณิชย์แม่
อาย

งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 850.00 วางฎีกา

95 62-45-00111-5320400-00005 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,435.00 วางฎีกา

96 62-45-00111-5320400-00006 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 12,430.00 วางฎีกา
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97 62-45-00111-5320400-00007 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 17,285.00 วางฎีกา

98 62-45-00111-5320400-00008 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดบุญช่วยพาณิชย์แม่
อาย

งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,600.00 วางฎีกา

99 62-45-00111-5320400-00009 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 32,190.00 วางฎีกา

100 62-45-00111-5320400-00010 
    

สุขสวัสดิ์ประดับยนต์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,500.00 วางฎีกา

101 62-45-00111-5320400-00011 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,170.00 วางฎีกา

102 62-45-00111-5320400-00012 
    

สุขสวัสดิ์ประดับยนต์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,300.00 วางฎีกา

103 62-45-00111-5320400-00013 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,110.00 วางฎีกา

104 62-45-00111-5320400-00014 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 520.00 วางฎีกา

105 62-45-00111-5320400-00015 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,435.00 วางฎีกา

106 62-45-00111-5320400-00016 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,435.00 วางฎีกา

107 62-45-00111-5320400-00017 
    

สุขสวัสดิ์ประดับยนต์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,300.00 วางฎีกา

108 62-45-00111-5320400-00018 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300.00 วางฎีกา

109 62-45-00111-5320400-00019 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,690.00 วางฎีกา

110 62-45-00111-5320400-00020 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,885.00 วางฎีกา

111 62-45-00111-5320400-00021 
    

สุขสวัสดิ์ประดับยนต์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,500.00 วางฎีกา

112 62-45-00111-5320400-00022 
    

นายอุทัย  หงษ์ทอง งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 65,500.00 วางฎีกา

113 62-45-00111-5320400-00023 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,015.00 วางฎีกา
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114 62-45-00111-5320400-00024 
    

สุขสวัสดิ์ประดับยนต์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 350.00 วางฎีกา

115 62-45-00111-5320400-00025 
    

สุขสวัสดิ์ประดับยนต์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 500.00 วางฎีกา

116 62-45-00111-5320400-00026 
    

สุขสวัสดิ์ประดับยนต์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,100.00 วางฎีกา

117 62-45-00111-5320400-00027 
    

บริษัท นอร์ทเวฟ จํากัด งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,081.45 วางฎีกา

118 62-45-00111-5330100-00001 
    

มายเฟรนด์ งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,950.00 วางฎีกา

119 62-45-00111-5330100-00002 
    

อาสารักษาดินแดน  กรมการปกครอง งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 33,180.00 วางฎีกา

120 62-45-00111-5330100-00003 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,545.00 วางฎีกา

121 62-45-00111-5330100-00004 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,100.00 วางฎีกา

122 62-45-00111-5330100-00005 
    

นายสนอง ป้อสีลา งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,350.00 วางฎีกา

123 62-45-00111-5330100-00006 
    

อาสารักษาดินแดน  กรมการปกครอง งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 3,125.00 วางฎีกา

124 62-45-00111-5330100-00007 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,165.00 วางฎีกา

125 62-45-00111-5330100-00008 
    

มายเฟรนด์ งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 40,575.00 วางฎีกา

126 62-45-00111-5330100-00009 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,690.00 วางฎีกา

127 62-45-00111-5330100-00010 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,100.00 วางฎีกา

128 62-45-00111-5330100-00011 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,110.00 วางฎีกา

129 62-45-00111-5330100-00012 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 3,250.00 วางฎีกา

130 62-45-00111-5330100-00013 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,500.00 วางฎีกา
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131 62-45-00111-5330100-00014 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 864.00 วางฎีกา

132 62-45-00111-5330100-00015 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,000.00 วางฎีกา

133 62-45-00111-5330100-00016 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,835.00 วางฎีกา

134 62-45-00111-5330100-00017 
    

ร้าน ส.พานิช งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,700.00 วางฎีกา

135 62-45-00111-5330100-00018 
    

นายธนาวรรธน์  มุกสดี งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,000.00 วางฎีกา

136 62-45-00111-5330100-00019 
    

มายเฟรนด์ งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 18,672.00 วางฎีกา

137 62-45-00111-5330100-00020 
    

นายสนอง ป้อสีลา งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,480.00 วางฎีกา

138 62-45-00111-5330100-00021 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,000.00 วางฎีกา

139 62-45-00111-5330100-00022 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,470.00 วางฎีกา

140 62-45-00111-5330100-00023 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 10,290.00 วางฎีกา

141 62-45-00111-5330100-00024 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 3,115.00 วางฎีกา

142 62-45-00111-5330100-00025 
    

มายเฟรนด์ งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 30,580.00 วางฎีกา

143 62-45-00111-5330100-00026 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,670.00 วางฎีกา

144 62-45-00111-5330100-00027 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,620.00 วางฎีกา

145 62-45-00111-5330200-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงรายการดับ
เพลิง

งานบริหารทั่วไป วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,208.00 วางฎีกา

146 62-45-00111-5330200-00002 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไป วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,100.00 วางฎีกา

147 62-45-00111-5330300-00001 
    

ร้าน ส.พานิช งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 61,780.00 วางฎีกา
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148 62-45-00111-5330300-00002 
    

ร้าน ส.พานิช งานบริหารทั่วไป วัสดุงานบ้านงานครัว 13,355.00 วางฎีกา

149 62-45-00111-5330700-00001 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,800.00 วางฎีกา

150 62-45-00111-5330700-00002 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,570.00 วางฎีกา

151 62-45-00111-5330700-00003 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200.00 วางฎีกา

152 62-45-00111-5330700-00004 
    

ร้านแม่อายรุ่งเรือง งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150.00 วางฎีกา

153 62-45-00111-5331400-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,150.00 วางฎีกา

154 62-45-00111-5331400-00002 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,750.00 วางฎีกา

155 62-45-00111-5331400-00003 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,869.00 วางฎีกา

156 62-45-00111-5331400-00004 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,020.00 วางฎีกา

157 62-45-00111-5411600-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์สํานัก
งาน

15,900.00 วางฎีกา

158 62-45-00111-5510100-00002 
    

สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายอื่น - รายจ่ายอื่น 31,425.00 วางฎีกา

159 62-45-00113-5320300-00001 
    

นางสาวพัชรีย์  ชมฤทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

6,300.00 วางฎีกา

160 62-45-00113-5320300-00002 
    

นายศุภณัฐ บุญแต่ง งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

6,300.00 วางฎีกา

161 62-45-00113-5320300-00003 
    

นางสาวพัชรีย์  ชมฤทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

6,600.00 วางฎีกา
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162 62-45-00113-5320300-00004 
    

นายศุภณัฐ  บุญแต่ง งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

6,600.00 วางฎีกา

163 62-45-00113-5320300-00005 
    

นางสาวพัชรีย์  ชมฤทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

5,400.00 วางฎีกา

164 62-45-00113-5320300-00006 
    

นายศุภณัฐ บุญแต่ง งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

5,400.00 วางฎีกา

165 62-45-00113-5320300-00007 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริการรับชําระภาษีนอกสํานักงาน

7,540.00 วางฎีกา

166 62-45-00113-5320300-00008 
    

นางสาวพัชรีย์  ชมฤทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

6,600.00 วางฎีกา

167 62-45-00113-5320300-00009 
    

นายศุภณัฐ บุญแต่ง งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

6,600.00 วางฎีกา

168 62-45-00113-5320300-00010 
    

นางสาวพัชรีย์  ชมฤทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

5,700.00 วางฎีกา

169 62-45-00113-5320300-00011 
    

นายศุภณัฐ บุญแต่ง งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

5,700.00 วางฎีกา

170 62-45-00113-5320300-00012 
    

นางสาวพัชรีย์  ชมฤทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

6,300.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:41:43

หน้า : 11/38
เทศบาลตําบลแม่อาย

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

171 62-45-00113-5320300-00013 
    

นายศุภณัฐ  บุญแต่ง งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

6,300.00 วางฎีกา

172 62-45-00113-5320300-00014 
    

นางสาวพัชรีย์  ชมฤทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

5,400.00 วางฎีกา

173 62-45-00113-5320300-00015 
    

นายศุภณัฐ บุญแต่ง งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

5,400.00 วางฎีกา

174 62-45-00113-5320300-00016 
    

นางสาวพัชรีย์  ชมฤทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

6,000.00 วางฎีกา

175 62-45-00113-5320300-00018 
    

นายศุภณัฐ บุญแต่ง งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

5,100.00 วางฎีกา

176 62-45-00113-5320300-00019 
    

นางสาวพัชรีย์  ชมฤทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

5,700.00 วางฎีกา

177 62-45-00113-5320300-00020 
    

นายศุภณัฐ บุญแต่ง งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

5,700.00 วางฎีกา

178 62-45-00113-5320300-00021 
    

นางสาวพัชรีย์  ชมฤทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

6,000.00 วางฎีกา

179 62-45-00113-5320300-00022 
    

นายศุภณัฐ บุญแต่ง งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

6,000.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:41:43

หน้า : 12/38
เทศบาลตําบลแม่อาย

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

180 62-45-00113-5320300-00023 
    

นางสาวพัชรีย์  ชมฤทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

6,300.00 วางฎีกา

181 62-45-00113-5320300-00024 
    

นายศุภณัฐ บุญแต่ง งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

6,300.00 วางฎีกา

182 62-45-00113-5320300-00025 
    

นางสาวพัชรีย์  ชมฤทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

6,300.00 วางฎีกา

183 62-45-00113-5320300-00026 
    

นายศุภณัฐ บุญแต่ง งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

6,300.00 วางฎีกา

184 62-45-00113-5320400-00001 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,110.00 วางฎีกา

185 62-45-00113-5320400-00002 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 650.00 วางฎีกา

186 62-45-00113-5320400-00003 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,180.00 วางฎีกา

187 62-45-00113-5320400-00004 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 690.00 วางฎีกา

188 62-45-00113-5320400-00005 
    

ร้านแดงบริการ งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,630.00 วางฎีกา

189 62-45-00113-5320400-00006 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,230.00 วางฎีกา

190 62-45-00113-5320400-00007 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,790.00 วางฎีกา

191 62-45-00113-5330100-00001 
    

อาสารักษาดินแดน  กรมการปกครอง งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 1,267.70 วางฎีกา

192 62-45-00113-5330100-00002 
    

มายเฟรนด์ งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 27,650.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:41:43

หน้า : 13/38
เทศบาลตําบลแม่อาย

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

193 62-45-00113-5330100-00003 
    

มายเฟรนด์ งานบริหารงานคลัง วัสดุสํานักงาน 7,325.00 วางฎีกา

194 62-45-00113-5330300-00001 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานบริหารงานคลัง วัสดุงานบ้านงานครัว 1,680.00 วางฎีกา

195 62-45-00113-5330700-00001 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารงานคลัง วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 620.00 วางฎีกา

196 62-45-00113-5331400-00001 
    

ร้านแม่อายคอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,020.00 วางฎีกา

197 62-45-00113-5331400-00002 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,078.00 วางฎีกา

198 62-45-00113-5331400-00003 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,180.00 วางฎีกา

199 62-45-00113-5331400-00004 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,830.00 วางฎีกา

200 62-45-00113-5331400-00005 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,450.00 วางฎีกา

201 62-45-00113-5411600-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผล

29,900.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา

7,800.00 วางฎีกา

202 62-45-00113-5411600-00002 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,900.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์ 7,800.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800.00 วางฎีกา

203 62-45-00123-5320300-00001 
    

นายสมศักดิ์  พานจันทร์ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุบนท้องถนน 
โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

360,000.00 วางฎีกา

204 62-45-00123-5320300-00002 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่
อาย

240.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:41:43

หน้า : 14/38
เทศบาลตําบลแม่อาย

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
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205 62-45-00123-5320300-00003 
    

ครัวขุนแผน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่
อาย

2,000.00 วางฎีกา

206 62-45-00123-5320300-00004 
    

ร้าน  โอ.วี.ซัพพลาย งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

13,500.00 วางฎีกา

207 62-45-00123-5320300-00005 
    

ร้านไฟร์ เซฟตี้ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่
อาย

5,175.00 วางฎีกา

208 62-45-00123-5320300-00006 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่
อาย

240.00 วางฎีกา

209 62-45-00123-5320300-00007 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่
อาย

240.00 วางฎีกา

210 62-45-00123-5320300-00008 
    

นางสาวพิสมัย บัวผัด งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่
อาย

3,000.00 วางฎีกา

211 62-45-00123-5320300-00009 
    

นายประวิทย์  โยธา งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่
อาย

2,500.00 วางฎีกา

212 62-45-00123-5320300-00010 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1,500.00 วางฎีกา
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213 62-45-00123-5320300-00011 
    

ร้านไฟร์ เซฟตี้ CM งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4,950.00 วางฎีกา

214 62-45-00123-5320400-00001 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 680.00 วางฎีกา

215 62-45-00123-5320400-00002 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,435.00 วางฎีกา

216 62-45-00123-5320400-00003 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,760.00 วางฎีกา

217 62-45-00123-5320400-00004 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,470.00 วางฎีกา

218 62-45-00123-5320400-00005 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,450.00 วางฎีกา

219 62-45-00123-5320400-00006 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,540.00 วางฎีกา

220 62-45-00123-5320400-00007 
    

สุขสวัสดิ์ประดับยนต์ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 800.00 วางฎีกา

221 62-45-00123-5320400-00008 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,210.00 วางฎีกา

222 62-45-00123-5330700-00001 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200.00 วางฎีกา

223 62-45-00123-5330700-00002 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,000.00 วางฎีกา

224 62-45-00123-5330700-00003 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,800.00 วางฎีกา

225 62-45-00123-5330700-00004 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,000.00 วางฎีกา

226 62-45-00211-5320400-00001 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 550.00 วางฎีกา

227 62-45-00211-5330100-00001 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 3,600.00 วางฎีกา

228 62-45-00211-5330100-00002 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,330.00 วางฎีกา
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229 62-45-00211-5330100-00003 
    

นายสนอง ป้อสีลา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,370.00 วางฎีกา

230 62-45-00211-5330100-00004 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,960.00 วางฎีกา

231 62-45-00211-5330100-00005 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,638.00 วางฎีกา

232 62-45-00211-5330100-00006 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,960.00 วางฎีกา

233 62-45-00211-5330100-00007 
    

อาสารักษาดินแดน  กรมการปกครอง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 6,275.90 วางฎีกา

234 62-45-00211-5330100-00008 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,985.00 วางฎีกา

235 62-45-00211-5330100-00009 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,140.00 วางฎีกา

236 62-45-00211-5330100-00010 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,120.00 วางฎีกา

237 62-45-00211-5330100-00011 
    

นายสนอง ป้อสีลา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 750.00 วางฎีกา

238 62-45-00211-5330100-00012 
    

มายเฟรนด์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 9,950.00 วางฎีกา

239 62-45-00211-5330100-00013 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,400.00 วางฎีกา

240 62-45-00211-5330100-00014 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,445.00 วางฎีกา

241 62-45-00211-5330100-00015 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,340.00 วางฎีกา

242 62-45-00211-5330100-00016 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,238.00 วางฎีกา

243 62-45-00211-5330100-00017 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,885.00 วางฎีกา

244 62-45-00211-5330100-00018 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,810.00 วางฎีกา

245 62-45-00211-5330100-00019 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,180.00 วางฎีกา
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246 62-45-00211-5330100-00020 
    

นายสนอง ป้อสีลา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 790.00 วางฎีกา

247 62-45-00211-5330100-00021 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,375.00 วางฎีกา

248 62-45-00211-5330300-00001 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,385.00 วางฎีกา

249 62-45-00211-5330300-00002 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,575.00 วางฎีกา

250 62-45-00211-5330300-00003 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,660.00 วางฎีกา

251 62-45-00211-5330300-00004 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว 18,165.00 วางฎีกา

252 62-45-00211-5330600-00001 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุก่อสร้าง 24,135.00 วางฎีกา

253 62-45-00211-5330600-00002 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุก่อสร้าง 20,348.00 วางฎีกา

254 62-45-00211-5330600-00003 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุก่อสร้าง 64,212.00 วางฎีกา

255 62-45-00211-5330600-00004 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุก่อสร้าง 4,750.00 วางฎีกา

256 62-45-00211-5330600-00005 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุก่อสร้าง 8,950.00 วางฎีกา

257 62-45-00211-5330600-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุก่อสร้าง 19,185.00 วางฎีกา

258 62-45-00211-5331400-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ 32,899.00 วางฎีกา

259 62-45-00212-5330400-00001 
    

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อสค.) โดย บริษัทเชียง
ใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 151,742.00 วางฎีกา

260 62-45-00212-5330400-00002 
    

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อสค.) โดย บริษัทเชียง
ใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 153,527.20 วางฎีกา
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261 62-45-00212-5410600-00001 
    

บริษัท  นิยมพานิช  จํากัด งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดอุปกรณ์สําหรับห้อง
เรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลแม่อาย (บ้านเด่น)  เทศบาลตําบลแม่
อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

26,900.00 วางฎีกา

262 62-45-00214-5320100-00003 
    

นางนันท์นภัส  จั๋นต๊ะวงค์ งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

108,000.00 วางฎีกา

263 62-45-00214-5320100-00004 
    

นางพัชรินทร์  ปัญญาธีระสกุล งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

108,000.00 วางฎีกา

264 62-45-00214-5320100-00005 
    

นางสาวปัทมา  วิรังหมู งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

6,300.00 วางฎีกา

265 62-45-00214-5320100-00006 
    

วัดมาตุการาม งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

11,450.00 วางฎีกา

266 62-45-00214-5320100-00007 
    

นางสาวธัญจิรา  อักษรศรี งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

45,000.00 วางฎีกา

267 62-45-00214-5320100-00008 
    

นางสาวนิภา  ก้อนแก้ว งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

6,300.00 วางฎีกา

268 62-45-00214-5320300-00001 
    

นางสาวจงลักษณ์  บุษดี งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

4,375.00 วางฎีกา

269 62-45-00214-5320300-00002 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

360.00 วางฎีกา

270 62-45-00214-5320300-00003 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

2,050.00 วางฎีกา

271 62-45-00214-5320300-00004 
    

มายเฟรนด์ งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

3,036.00 วางฎีกา

272 62-45-00214-5320300-00005 
    

ร้าน ส.เจริญชัย งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

600.00 วางฎีกา

273 62-45-00214-5320300-00006 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1,860.00 วางฎีกา
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274 62-45-00214-5320300-00007 
    

มายเฟรนด์ งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

820.00 วางฎีกา

275 62-45-00214-5320300-00008 
    

มายเฟรนด์ งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

24,200.00 วางฎีกา

276 62-45-00214-5320300-00009 
    

มายเฟรนด์ งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

12,995.00 วางฎีกา

277 62-45-00214-5320300-00010 
    

มายเฟรนด์ งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
เปิดบ้านวิชาการ

6,768.00 วางฎีกา

278 62-45-00214-5320300-00011 
    

มายเฟรนด์ งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
เปิดบ้านวิชาการ

18,680.00 วางฎีกา

279 62-45-00214-5320300-00012 
    

นางสาวพิสมัย บัวผัด งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
เปิดบ้านวิชาการ

5,200.00 วางฎีกา

280 62-45-00214-5330400-00001 
    

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อสค.) โดย บริษัทเชียง
ใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าอาหารเสริม (นม) 989,151.52 วางฎีกา

281 62-45-00214-5330400-00003 
    

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อสค.) โดย บริษัทเชียง
ใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าอาหารเสริม (นม) 1,023,128.40 วางฎีกา

282 62-45-00214-5410100-00001 
    

พิฆเนศ  ธรรมตา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน - ตู้ชั้นวางรองเท้า 3,300.00 วางฎีกา

283 62-45-00214-5410100-00002 
    

พิฆเนศ  ธรรมตา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน - ตู้เก็บเอกสาร 3,300.00 วางฎีกา

284 62-45-00214-5410100-00003 
    

พิฆเนศ  ธรรมตา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน - โต๊ะทํางาน 23,400.00 วางฎีกา

285 62-45-00214-5410100-00004 
    

พิฆเนศ  ธรรมตา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน - เก้าอี้ 21,600.00 วางฎีกา

286 62-45-00214-5410100-00005 
    

พิฆเนศ  ธรรมตา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน - ชั้นวางกระเป๋านักเรียน 5,100.00 วางฎีกา
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287 62-45-00214-5410100-00006 
    

พิฆเนศ  ธรรมตา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน - ชั้นเก็บแฟ้ม 5,000.00 วางฎีกา

288 62-45-00214-5410600-00001 
    

บริษัท  นิยมพานิช  จํากัด งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ชุดอุปกรณ์สําหรับห้อง
เรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดอยแก้ว เทศบาลตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่

26,900.00 วางฎีกา

289 62-45-00214-5410900-00002 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องตัดหญ้า 11,600.00 วางฎีกา

290 62-45-00214-5411600-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

42,000.00 วางฎีกา

291 62-45-00214-5411600-00002 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ 87,600.00 วางฎีกา

292 62-45-00214-5411600-00003 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ 175,200.00 วางฎีกา

293 62-45-00221-5320100-00002 
    

นายปิยะณัฐ มูลขํา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

17,700.00 วางฎีกา

294 62-45-00221-5320100-00003 
    

นายปิยะณัฐ มูลขํา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

12,600.00 วางฎีกา

295 62-45-00221-5320300-00001 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน

700.00 วางฎีกา

296 62-45-00221-5320300-00002 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน

2,538.00 วางฎีกา

297 62-45-00221-5320300-00003 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

2,100.00 วางฎีกา

298 62-45-00221-5320300-00004 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

2,530.00 วางฎีกา

299 62-45-00221-5320300-00005 
    

นางสาวพิสมัย บัวผัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

625.00 วางฎีกา
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300 62-45-00221-5320300-00006 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

2,820.00 วางฎีกา

301 62-45-00221-5320300-00007 
    

นางสาวพิสมัย บัวผัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

2,000.00 วางฎีกา

302 62-45-00221-5320300-00009 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

5,140.00 วางฎีกา

303 62-45-00221-5320300-00011 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตําบลแม่
อาย

300.00 วางฎีกา

304 62-45-00221-5320300-00012 
    

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  1  
เชียงใหม่

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - โครงการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภคภายในเขตพื้นที่เทศบาล

15,600.00 วางฎีกา

305 62-45-00221-5320400-00001 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 29,260.00 วางฎีกา

306 62-45-00221-5320400-00002 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,480.00 วางฎีกา

307 62-45-00221-5320400-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  อู่จําลองกลการ  98 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,900.00 วางฎีกา

308 62-45-00221-5320400-00004 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,630.00 วางฎีกา

309 62-45-00221-5320400-00005 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,800.00 วางฎีกา

310 62-45-00221-5320400-00006 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,010.00 วางฎีกา

311 62-45-00221-5320400-00007 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,180.00 วางฎีกา

312 62-45-00221-5320400-00008 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,120.00 วางฎีกา

313 62-45-00221-5320400-00009 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,260.00 วางฎีกา
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314 62-45-00221-5320400-00010 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  อู่จําลองกลการ  98 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,500.00 วางฎีกา

315 62-45-00221-5320400-00011 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,845.00 วางฎีกา

316 62-45-00221-5320400-00012 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,680.00 วางฎีกา

317 62-45-00221-5320400-00013 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,330.00 วางฎีกา

318 62-45-00221-5320400-00014 
    

นายธนพิพัฒน์  กาพย์กลอน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 26,700.00 วางฎีกา

319 62-45-00221-5320400-00015 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,265.00 วางฎีกา

320 62-45-00221-5320400-00016 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,140.00 วางฎีกา

321 62-45-00221-5320400-00017 
    

นายวงศ์  ปันกองแก้ว งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 12,151.00 วางฎีกา

322 62-45-00221-5320400-00018 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,785.00 วางฎีกา

323 62-45-00221-5320400-00019 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,590.00 วางฎีกา

324 62-45-00221-5320400-00020 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 870.00 วางฎีกา

325 62-45-00221-5320400-00021 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,275.00 วางฎีกา

326 62-45-00221-5320400-00022 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  อู่จําลองกลการ  98 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 32,500.00 วางฎีกา

327 62-45-00221-5330100-00001 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุสํานักงาน 500.00 วางฎีกา

328 62-45-00221-5330100-00002 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุสํานักงาน 1,100.00 วางฎีกา

329 62-45-00221-5330100-00003 
    

มายเฟรนด์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุสํานักงาน 14,100.00 วางฎีกา

330 62-45-00221-5330100-00004 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุสํานักงาน 300.00 วางฎีกา
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331 62-45-00221-5331400-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000.00 วางฎีกา

332 62-45-00223-5330900-00001 
    

ร้านชัยศรีการค้า งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 66,275.00 วางฎีกา

333 62-45-00223-5330900-00002 
    

ร้านทีพีเอ็นซัพพลาย งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 21,600.00 วางฎีกา

334 62-45-00223-5330900-00003 
    

องค์การเภสัชกรรม  สาขาภาคเหนือ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 วางฎีกา

335 62-45-00241-5320100-00001 
    

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

5,400.00 วางฎีกา

336 62-45-00241-5320400-00001 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,330.00 วางฎีกา

337 62-45-00241-5320400-00002 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,700.00 วางฎีกา

338 62-45-00241-5320400-00003 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 500.00 วางฎีกา

339 62-45-00241-5320400-00004 
    

แม่อายแอร์ 51 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 14,900.00 วางฎีกา

340 62-45-00241-5320400-00005 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,400.00 วางฎีกา

341 62-45-00241-5330100-00001 
    

นายสนอง ป้อสีลา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุสํานักงาน 1,280.00 วางฎีกา

342 62-45-00241-5330100-00002 
    

มายเฟรนด์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุสํานักงาน 28,580.00 วางฎีกา

343 62-45-00241-5330200-00001 
    

ร้านปัญญาพาณิชย์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 56,260.00 วางฎีกา

344 62-45-00241-5330200-00002 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 108,700.00 วางฎีกา

345 62-45-00241-5330200-00003 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,500.00 วางฎีกา

346 62-45-00241-5330600-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 37,020.00 วางฎีกา

347 62-45-00241-5330600-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 21,000.00 วางฎีกา
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348 62-45-00241-5330600-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 63,000.00 วางฎีกา

349 62-45-00241-5330600-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 8,400.00 วางฎีกา

350 62-45-00241-5330600-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 50,000.00 วางฎีกา

351 62-45-00241-5330600-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 10,650.00 วางฎีกา

352 62-45-00241-5330700-00001 
    

ร้านแม่อายรุ่งเรือง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,100.00 วางฎีกา

353 62-45-00241-5331400-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,130.00 วางฎีกา

354 62-45-00241-5411600-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ 29,900.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์ 7,000.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800.00 วางฎีกา

355 62-45-00242-5421000-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นภัสสรการโยธา งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 20 (ข้างวัดดอนชัยใต้) หมู่ที่ 2 
ตําบลแม่อาย

113,000.00 วางฎีกา

356 62-45-00242-5421000-00002 
    

นายบุญส่ง กาแก้ว งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตําบลแม่อาย

113,000.00 วางฎีกา

357 62-45-00242-5421000-00003 
    

ร้านศรีเวียงฝางก่อสร้าง. งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 57/8B (สายสันป่าฮัก) หมู่ที่ 6 
ตําบลมะลิกา

113,000.00 วางฎีกา

358 62-45-00242-5421000-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วรรณศิริ 1985 
(วัสดุก่อสร้าง)

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 35/3  หมู่ที่ 6 ตําบลแม่อาย

434,000.00 วางฎีกา

359 62-45-00242-5421000-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นภัสสรการโยธา งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างคลองส่งนํ้า  
ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 34   หมู่ที่  10  ตําบลแม่
อาย

111,500.00 วางฎีกา

360 62-45-00242-5421000-00006 
    

ร้านศรายุทธ งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างกําแพงกัน
ดิน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  50  หมู่ที่  5   ตําบล
แม่อาย

79,500.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:41:43
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รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
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361 62-45-00242-5421000-00007 
    

ร้านศรายุทธ งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 
35 หมู่ที่  7  ตําบลแม่อาย

92,500.00 วางฎีกา

362 62-45-00242-5421000-00009 
    

เฮือนแก้วก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างกําแพงกัน
ดิน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  35  หมู่ที่ 7 ตําบล
แม่อาย

95,000.00 วางฎีกา

363 62-45-00242-5421000-00010 
    

นายบุญส่ง กาแก้ว งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างราวกันตก
ถนนเทศบาลซอย 30 หมู่ที่ 3  ตําบลแม่อาย

99,000.00 วางฎีกา

364 62-45-00242-5421000-00011 
    

ขวัญจิราการช่าง งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 152,000.00 วางฎีกา

365 62-45-00242-5421000-00012 
    

นายบุญส่ง กาแก้ว งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู  พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 
56/8  หมู่ที่8 ตําบลแม่อาย (ผู้ช่วยหมิ่น)

73,000.00 วางฎีกา

366 62-45-00242-5421000-00013 
    

เฮือนแก้วก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย  59/1  หมู่ที่  7 ตําบลมะลิกา

67,500.00 วางฎีกา

367 62-45-00242-5421000-00014 
    

เฮือนแก้วก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างเสริมไหล่
ทางเป็น ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39 หมู่ที่ 7 
ตําบลแม่อาย

84,000.00 วางฎีกา

368 62-45-00242-5421000-00015 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นภัสสรการโยธา งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 335,000.00 วางฎีกา

369 62-45-00242-5421000-00016 
    

นายบุญส่ง กาแก้ว งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนนค.ส.ล.  
ถนนเทศบาลซอย  56/7 (หอเจ้าบ้าน)หมู่ที่  8  
ตําบลแม่อาย

111,000.00 วางฎีกา

370 62-45-00242-5421000-00017 
    

ร้านศรีเวียงฝางก่อสร้าง. งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 454,500.00 วางฎีกา

371 62-45-00242-5421000-00018 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้าวเอ็นจิเนีย
ริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ปรับปรุงซ่อมแซมสะ
พาน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ตําบล
มะลิกา

30,500.00 วางฎีกา

372 62-45-00242-5421000-00019 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้าวเอ็นจิเนีย
ริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างขยายผิว
จราจรค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9  หมู่ที่  11  
ตําบลแม่อาย

412,500.00 วางฎีกา

373 62-45-00242-5421000-00020 
    

นายบุญส่ง กาแก้ว งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างขยายผิว
จราจรค.ส.ล. ถนนเทศบาล 58/3  หมู่ที่ 8 ตําบล
มะลิกา

132,500.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:41:43
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374 62-45-00242-5421000-00021 
    

นายบุญส่ง กาแก้ว งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างราวกันตก 
ถนนเทศบาลซอย 4/2 (ทางไปดอยจะนะ) หมู่ที่ 1  
ตําบลแม่อาย

45,500.00 วางฎีกา

375 62-45-00242-5421000-00022 
    

นายบุญส่ง กาแก้ว งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างคลองส่งนํ้า 
ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  52 (บ้านอ้ายกานซ่อม
รถ)  หมู่ที่  5  ตําบลแม่อาย

312,000.00 วางฎีกา

376 62-45-00242-5421000-00023 
    

เฮือนแก้วก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนนค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย  4/4 หมู่ที่  1 ตําบลแม่อาย  
เชื่อมหมู่ที่  2  ตําบลแม่อาย

227,000.00 วางฎีกา

377 62-45-00242-5421000-00024 
    

เฮือนแก้วก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างก่อสร้างราง
ระบายค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 
 53  หมู่ที่ 5 ตําบลมะลิกา

275,500.00 วางฎีกา

378 62-45-00242-5421000-00025 
    

นายบุญส่ง กาแก้ว งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบายค
.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย  73  
หมู่ที่  7 ตําบลมะลิกา

134,000.00 วางฎีกา

379 62-45-00242-5421000-00026 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นภัสสรการโยธา งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 440,000.00 วางฎีกา

380 62-45-00242-5421000-00027 
    

นายบุญส่ง กาแก้ว งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างวางท่อ
ระบายนํ้า ค.ส.ล.  พร้อมหูช้าง ค.ส.ล. 2 ข้าง ถนน
เทศบาลซอย 29/1 หมู่ที่ 7 ตําบลแม่อาย

33,000.00 วางฎีกา

381 62-45-00242-5421000-00028 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วรรณศิริ 1985 
(วัสดุก่อสร้าง)

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างกําแพงกัน
ดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  35/4 หมู่ที่   6   
ตําบลแม่อาย

98,000.00 วางฎีกา

382 62-45-00242-5421000-00029 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด วรรณศิริ 1985 
(วัสดุก่อสร้าง)

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างคลองส่งนํ้าค
.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 35/4  หมู่ที่  6  ตําบลแม่
อาย

364,000.00 วางฎีกา

383 62-45-00242-5421000-00030 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้าวเอ็นจิเนีย
ริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างวางท่อระ
บายนํ้าค.ส.ล.พร้อมหูช้าง 2 ข้าง  ถนนเทศบาลซอย 
15 หมู่ที่  3  ตําบลแม่อาย

60,000.00 วางฎีกา

384 62-45-00242-5421000-00031 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้าวเอ็นจิเนีย
ริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างวางท่อ
ระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 50/2 หมู่ที่ 5 
ตําบลแม่อาย

38,000.00 วางฎีกา

385 62-45-00242-5421000-00033 
    

ร้านศรีเวียงฝางก่อสร้าง. งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู  พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 
44 หมู่ที่  4 ตําบลแม่อาย(ตั้งแต่หน้าวัดบ้านใหม่ปู่
แช่จนถึงหน้าสนามเอนกประสงค์)

128,500.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:41:43
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386 62-45-00242-5421000-00034 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้าวเอ็นจิเนีย
ริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนนค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 47/2 
หมู่ที่ 4  ตําบลมะลิกา

54,000.00 วางฎีกา

387 62-45-00242-5421000-00035 
    

เฮือนแก้วก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู   พร้อมฝาปิด   ถนนเทศบาล
ซอย   57   หมู่ที่  6 ตําบลมะลิกา

277,000.00 วางฎีกา

388 62-45-00242-5421000-00036 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นภัสสรการโยธา งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 9 และ 9/1 หมู่ที่ 11  ตําบลแม่อาย

235,500.00 วางฎีกา

389 62-45-00242-5421000-00037 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้าวเอ็นจิเนีย
ริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างพนังกั้นนํ้า 
หลังบ้านนายพัฒน์  อะมะสัก หมู่ที่  7  ตําบลแม่
อาย

134,000.00 วางฎีกา

390 62-45-00242-5421000-00038 
    

นายบุญส่ง กาแก้ว งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  6/A หมู่ที่  1  ตําบล
แม่อาย

178,500.00 วางฎีกา

391 62-45-00242-5421000-00039 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้าวเอ็นจิเนีย
ริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.  รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย  
54  หมู่ที่  8  ตําบลแม่อาย (หลังตลาดแม่อาย)

93,000.00 วางฎีกา

392 62-45-00242-5421000-00040 
    

เฮือนแก้วก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 111,000.00 วางฎีกา

393 62-45-00242-5421000-00041 
    

นายบุญส่ง กาแก้ว งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.  รูปตัวยู  พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 
 34/3  หมู่ที่  10  ตําบลแม่อาย

83,500.00 วางฎีกา

394 62-45-00242-5421000-00042 
    

ร้านศรีเวียงฝางก่อสร้าง. งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด  ถนนเทศบาลซอย  
44/1  หมู่ที่  4  ตําบลแม่อาย

119,000.00 วางฎีกา

395 62-45-00242-5421000-00043 
    

นายบุญส่ง กาแก้ว งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างขยายผิว
จราจร ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  44(หน้าวัด) หมู่
ที่  4  ตําบลแม่อาย

55,000.00 วางฎีกา

396 62-45-00242-5421000-00044 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้าวเอ็นจิเนีย
ริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 32/1A หมู่ที่  10  ตําบลแม่
อาย(หน้าบ้านนายเลิศ  บุญมี)

55,000.00 วางฎีกา

397 62-45-00242-5421000-00045 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้าวเอ็นจิเนีย
ริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย  44/1 (ข้างวัดบ้านใหม่ปู่แช่) หมู่
ที่  4  ตําบลแม่อาย

59,000.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:41:43
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398 62-45-00242-5421000-00046 
    

นายบุญส่ง กาแก้ว งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  49  หมู่ที่  4  
ตําบลมะลิกา

44,000.00 วางฎีกา

399 62-45-00242-5421000-00047 
    

นายบุญส่ง กาแก้ว งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  60 (หน้าประปา) 
หมู่ที่  8  ตําบลมะลิกา

23,000.00 วางฎีกา

400 62-45-00242-5421000-00048 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นภัสสรการโยธา งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 
42/1  หมู่ที่  4  ตําบลแม่อาย(ป้าทองดี)

106,000.00 วางฎีกา

401 62-45-00242-5421000-00049 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้าวเอ็นจิเนีย
ริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างคลองส่งนํ้าค
.ส.ล.กั้นเขตระหว่างหมู่ที่ 2 หมู่ที่  9   ตําบลมะลิกา

236,000.00 วางฎีกา

402 62-45-00242-5421000-00050 
    

เฮือนแก้วก่อสร้าง งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. รูปตัวยู    พร้อมฝาปิด   ถนนเทศบาล
ซอย 64/2  หมู่ที่ 10  ตําบลมะลิกา

50,000.00 วางฎีกา

403 62-45-00242-5421000-00051 
    

นายบุญส่ง กาแก้ว งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.  รูปตัวยู  
พร้อมฝาปิด  ถนนเทศบาลซอย  35  หมู่ที่  7  
ตําบลแม่อาย(หน้าบ้านนางใย  โปธิ)

178,500.00 วางฎีกา

404 62-45-00242-5421000-00052 
    

นางสาวกุลิสรา วรรณ์คํา งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนนค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 4/4 หมู่ที่ 1  ตําบลแม่อาย

177,500.00 วางฎีกา

405 62-45-00242-5421000-00053 
    

นายบุญส่ง กาแก้ว งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนนค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย  39/15 หมู่ที่  2  ตําบลมะลิกา

142,600.00 วางฎีกา

406 62-45-00242-5421000-00054 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้าวเอ็นจิเนีย
ริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 477,500.00 วางฎีกา

407 62-45-00242-5421000-00055 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นภัสสรการโยธา งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 439,000.00 วางฎีกา

408 62-45-00242-5421000-00056 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นภัสสรการโยธา งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล
.  พร้อมขึ้นรูปถนนถนนเทศบาลซอย  75 หมู่ที่  7  
ตําบลมะลิกา

294,000.00 วางฎีกา

409 62-45-00242-5421000-00057 
    

นางสาวกุลิสรา วรรณ์คํา งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างราวกันตก
ถนนเทศบาลซอย 30 หมู่ที่ 3  ตําบลแม่อาย

136,500.00 วางฎีกา

410 62-45-00242-5421100-00003 
    

นางสาวภรพิทักษ์  หนองหิน งานไฟฟ้าถนน ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,500.00 วางฎีกา

411 62-45-00242-5421100-00004 
    

นางสาวภรพิทักษ์  หนองหิน งานไฟฟ้าถนน ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

95,500.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:41:44
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412 62-45-00242-5421100-00005 
    

นางสาวภรพิทักษ์  หนองหิน งานไฟฟ้าถนน ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,500.00 วางฎีกา

413 62-45-00242-5421100-00006 
    

นางสาวภรพิทักษ์  หนองหิน งานไฟฟ้าถนน ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,000.00 วางฎีกา

414 62-45-00242-5421100-00007 
    

นางสาวภรพิทักษ์  หนองหิน งานไฟฟ้าถนน ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,500.00 วางฎีกา

415 62-45-00242-5421100-00008 
    

นางสาวภรพิทักษ์  หนองหิน งานไฟฟ้าถนน ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,500.00 วางฎีกา

416 62-45-00242-5421100-00009 
    

นางสาวภรพิทักษ์  หนองหิน งานไฟฟ้าถนน ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

34,000.00 วางฎีกา

417 62-45-00242-5421100-00010 
    

นางสาวภรพิทักษ์  หนองหิน งานไฟฟ้าถนน ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,000.00 วางฎีกา

418 62-45-00242-5421100-00011 
    

นางสาวภรพิทักษ์  หนองหิน งานไฟฟ้าถนน ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,000.00 วางฎีกา

419 62-45-00242-5421100-00012 
    

นางสาวภรพิทักษ์  หนองหิน งานไฟฟ้าถนน ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

25,500.00 วางฎีกา

420 62-45-00244-5320100-00001 
    

นายจันทร์แก้ว  มะลิมา งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

19,800.00 วางฎีกา

421 62-45-00244-5320100-00002 
    

เทศบาลตําบลเวียงฝาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

92,562.00 วางฎีกา

422 62-45-00244-5320100-00003 
    

เทศบาลตําบลเวียงฝาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

78,738.00 วางฎีกา

423 62-45-00244-5320100-00004 
    

นายจันทร์แก้ว  มะลิมา งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

18,600.00 วางฎีกา

424 62-45-00244-5320100-00005 
    

เทศบาลตําบลเวียงฝาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

73,338.00 วางฎีกา

425 62-45-00244-5320100-00006 
    

เทศบาลตําบลเวียงฝาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

77,040.00 วางฎีกา

426 62-45-00244-5320100-00007 
    

เทศบาลตําบลเวียงฝาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

68,688.00 วางฎีกา

427 62-45-00244-5320100-00008 
    

นายจันทร์แก้ว  มะลิมา งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

17,400.00 วางฎีกา

428 62-45-00244-5320100-00009 
    

เทศบาลตําบลเวียงฝาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

74,376.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:41:44
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429 62-45-00244-5320100-00010 
    

เทศบาลตําบลเวียงฝาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

69,114.00 วางฎีกา

430 62-45-00244-5320100-00011 
    

นายจันทร์แก้ว  มะลิมา งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

18,600.00 วางฎีกา

431 62-45-00244-5320100-00012 
    

เทศบาลตําบลเวียงฝาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

65,118.00 วางฎีกา

432 62-45-00244-5320100-00013 
    

เทศบาลตําบลเวียงฝาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

77,604.00 วางฎีกา

433 62-45-00244-5320100-00014 
    

เทศบาลตําบลเวียงฝาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

87,834.00 วางฎีกา

434 62-45-00244-5320100-00015 
    

เทศบาลตําบลเวียงฝาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

87,360.00 วางฎีกา

435 62-45-00244-5320100-00016 
    

เทศบาลตําบลเวียงฝาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

72,132.00 วางฎีกา

436 62-45-00244-5330300-00001 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,000.00 วางฎีกา

437 62-45-00244-5330300-00002 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุงานบ้านงานครัว 176,800.00 วางฎีกา

438 62-45-00244-5330700-00001 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,200.00 วางฎีกา

439 62-45-00244-5330700-00002 
    

นายทัน เวชโกศล งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 22,000.00 วางฎีกา

440 62-45-00244-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,971.62 วางฎีกา

441 62-45-00244-5331000-00002 
    

ร้านสวนแม่กก 5 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุการเกษตร 12,500.00 วางฎีกา

442 62-45-00244-5331000-00003 
    

ร้านสวนแม่กก 5 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุการเกษตร 2,250.00 วางฎีกา

443 62-45-00244-5331000-00004 
    

บริษัท  9  ไม้งาม  จํากัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุการเกษตร 9,660.00 วางฎีกา

444 62-45-00244-5331000-00005 
    

บริษัท  9  ไม้งาม  จํากัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุการเกษตร 5,000.00 วางฎีกา

445 62-45-00244-5331000-00006 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุการเกษตร 560.00 วางฎีกา
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446 62-45-00244-5331200-00001 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเครื่องแต่งกาย 6,000.00 วางฎีกา

447 62-45-00244-5331200-00002 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,400.00 วางฎีกา

448 62-45-00252-5320300-00001 
    

บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย 
จํากัด

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

56,525.00 วางฎีกา

449 62-45-00252-5320300-00002 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล

450.00 วางฎีกา

450 62-45-00252-5320300-00003 
    

นางสาวสุภัค  ยาตํานาน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล

7,517.00 วางฎีกา

451 62-45-00252-5320300-00004 
    

นางแจ่มจันทร์  อาคะโรจน์ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล

5,920.00 วางฎีกา

452 62-45-00252-5320300-00005 
    

นางเปรมใจ  สมสอน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล

3,700.00 วางฎีกา

453 62-45-00263-5320300-00001 
    

มายเฟรนด์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณียี่เป็ง

7,020.00 วางฎีกา

454 62-45-00263-5320300-00002 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณียี่เป็ง

1,638.00 วางฎีกา

455 62-45-00263-5320300-00003 
    

นางสายรุ้ง  นิ้มเจริญ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีสงกรานต์

2,300.00 วางฎีกา

456 62-45-00263-5320300-00004 
    

นางสาวพีราวรรณ  เตจินะ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีสงกรานต์

3,000.00 วางฎีกา

457 62-45-00263-5320300-00005 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีสงกรานต์

6,000.00 วางฎีกา
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458 62-45-00263-5320300-00006 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีสงกรานต์

1,330.00 วางฎีกา

459 62-45-00263-5320300-00007 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีสงกรานต์

2,238.00 วางฎีกา

460 62-45-00263-5320300-00008 
    

นายพิชัย นันต๊ะ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีสงกรานต์

5,000.00 วางฎีกา

461 62-45-00334-5320100-00001 
    

นายสมพร ปัญญา งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

24,000.00 วางฎีกา

462 62-45-00334-5320100-00002 
    

นายสุทัศ คําอ้าย งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

24,000.00 วางฎีกา

463 62-45-00334-5320100-00003 
    

นายสมศักดิ์  ตันสิงห์ งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

24,000.00 วางฎีกา

464 62-45-00334-5320100-00004 
    

นายสมนึก จันต๊ะปัน งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

24,000.00 วางฎีกา

465 62-45-00334-5320100-00005 
    

นายสมพร ปัญญา งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

23,200.00 วางฎีกา

466 62-45-00334-5320100-00006 
    

นายสุทัศ คําอ้าย งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

23,200.00 วางฎีกา

467 62-45-00334-5320100-00007 
    

นายสมศักดิ์  ตันสิงห์ งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

23,200.00 วางฎีกา

468 62-45-00334-5320100-00008 
    

นายสมนึก จันต๊ะปัน งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

23,200.00 วางฎีกา

469 62-45-00334-5320100-00009 
    

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,800.00 วางฎีกา

470 62-45-00334-5320100-00010 
    

นายสมนึก จันต๊ะปัน งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,200.00 วางฎีกา

471 62-45-00334-5320100-00011 
    

นายมนตรี  จันต๊ะปัน งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,200.00 วางฎีกา

472 62-45-00334-5320100-00012 
    

นายสุทัศ คําอ้าย งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,200.00 วางฎีกา
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473 62-45-00334-5320100-00013 
    

นายสมพร ปัญญา งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,200.00 วางฎีกา

474 62-45-00334-5320100-00014 
    

นายสมพร ปัญญา งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,500.00 วางฎีกา

475 62-45-00334-5320100-00015 
    

นายสมนึก จันต๊ะปัน งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,500.00 วางฎีกา

476 62-45-00334-5320100-00016 
    

นายสุทัศ คําอ้าย งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,500.00 วางฎีกา

477 62-45-00334-5320100-00017 
    

นายมนตรี  จันต๊ะปัน งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

22,500.00 วางฎีกา

478 62-45-00334-5320100-00018 
    

นายกิตติชัย  เสาว์ลิเดช งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

7,200.00 วางฎีกา

479 62-45-00334-5320100-00020 
    

นายภาดา  ทองหล้า งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

7,500.00 วางฎีกา

480 62-45-00334-5320100-00021 
    

นายภาดา  ทองหล้า งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

7,800.00 วางฎีกา

481 62-45-00334-5320400-00001 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,200.00 วางฎีกา

482 62-45-00334-5320400-00002 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000.00 วางฎีกา

483 62-45-00334-5320400-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดบุญช่วยพาณิชย์แม่
อาย

งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,900.00 วางฎีกา

484 62-45-00334-5320400-00004 
    

บริษัท  โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่  
จํากัด

งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 27,820.00 วางฎีกา

485 62-45-00334-5320400-00005 
    

แม่อายแอร์ 51 งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 950.00 วางฎีกา

486 62-45-00334-5320400-00006 
    

บริษัท  โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่  
จํากัด

งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 31,993.00 วางฎีกา

487 62-45-00334-5320400-00007 
    

บริษัท  โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่  
จํากัด

งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 34,133.00 วางฎีกา

488 62-45-00334-5320400-00008 
    

แม่อายแอร์ 51 งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 21,500.00 วางฎีกา

489 62-45-00334-5320400-00009 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 480.00 วางฎีกา
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490 62-45-00334-5320400-00010 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 850.00 วางฎีกา

491 62-45-00334-5320400-00011 
    

บริษัท  โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่  
จํากัด

งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 41,195.00 วางฎีกา

492 62-45-00334-5330100-00001 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 9,100.00 วางฎีกา

493 62-45-00334-5330100-00002 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 8,750.00 วางฎีกา

494 62-45-00334-5330100-00003 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 615.00 วางฎีกา

495 62-45-00334-5330100-00004 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 9,450.00 วางฎีกา

496 62-45-00334-5330100-00005 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 470.00 วางฎีกา

497 62-45-00334-5330100-00007 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 395.00 วางฎีกา

498 62-45-00334-5330100-00008 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 8,400.00 วางฎีกา

499 62-45-00334-5330100-00009 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 9,450.00 วางฎีกา

500 62-45-00334-5330100-00010 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 500.00 วางฎีกา

501 62-45-00334-5330100-00011 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 9,450.00 วางฎีกา

502 62-45-00334-5330100-00012 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 535.00 วางฎีกา

503 62-45-00334-5330100-00013 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 9,275.00 วางฎีกา

504 62-45-00334-5330100-00014 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 8,750.00 วางฎีกา

505 62-45-00334-5330100-00015 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 445.00 วางฎีกา

506 62-45-00334-5330100-00016 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 9,800.00 วางฎีกา
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507 62-45-00334-5330100-00017 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 665.00 วางฎีกา

508 62-45-00334-5330100-00018 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 9,275.00 วางฎีกา

509 62-45-00334-5330100-00019 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 610.00 วางฎีกา

510 62-45-00334-5330100-00021 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 555.00 วางฎีกา

511 62-45-00334-5330100-00022 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 585.00 วางฎีกา

512 62-45-00334-5330100-00023 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 8,750.00 วางฎีกา

513 62-45-00334-5330100-00024 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 9,800.00 วางฎีกา

514 62-45-00334-5330100-00026 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 605.00 วางฎีกา

515 62-45-00334-5330100-00027 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 550.00 วางฎีกา

516 62-45-00334-5330200-00001 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,615.00 วางฎีกา

517 62-45-00334-5330200-00002 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,600.00 วางฎีกา

518 62-45-00334-5330300-00001 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุงานบ้านงานครัว 75,995.00 วางฎีกา

519 62-45-00334-5330300-00002 
    

ส. เจริญชัย งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุงานบ้านงานครัว 11,400.00 วางฎีกา

520 62-45-00334-5330300-00003 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุงานบ้านงานครัว 47,260.00 วางฎีกา

521 62-45-00334-5330300-00004 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุงานบ้านงานครัว 1,540.00 วางฎีกา

522 62-45-00334-5330300-00005 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุงานบ้านงานครัว 9,500.00 วางฎีกา

523 62-45-00334-5330300-00006 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุงานบ้านงานครัว 53,910.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:41:45

หน้า : 36/38
เทศบาลตําบลแม่อาย

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

524 62-45-00334-5330600-00001 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุก่อสร้าง 21,430.00 วางฎีกา

525 62-45-00334-5330600-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุก่อสร้าง 14,745.00 วางฎีกา

526 62-45-00334-5330600-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุก่อสร้าง 2,896.00 วางฎีกา

527 62-45-00334-5330600-00005 
    

ร้านผ่องพรรณ โดย นางผ่องพรรณ  
ปานหมอก

งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุก่อสร้าง 2,963.00 วางฎีกา

528 62-45-00334-5330700-00001 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 9,200.00 วางฎีกา

529 62-45-00334-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,485.00 วางฎีกา

530 62-45-00334-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,335.00 วางฎีกา

531 62-45-00334-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,775.00 วางฎีกา

532 62-45-00334-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,840.00 วางฎีกา

533 62-45-00334-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,840.00 วางฎีกา

534 62-45-00334-5330800-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,550.00 วางฎีกา

535 62-45-00334-5330800-00007 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,420.00 วางฎีกา

536 62-45-00334-5330800-00008 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,130.00 วางฎีกา

537 62-45-00334-5330800-00009 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,130.00 วางฎีกา

538 62-45-00334-5330800-00011 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,485.00 วางฎีกา

539 62-45-00334-5330800-00012 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,420.00 วางฎีกา

540 62-45-00334-5330800-00013 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,420.00 วางฎีกา
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541 62-45-00334-5330800-00014 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,130.00 วางฎีกา

542 62-45-00334-5330800-00015 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,840.00 วางฎีกา

543 62-45-00334-5330900-00001 
    

ร้าน ส.เจริญชัย งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,600.00 วางฎีกา

544 62-45-00334-5330900-00002 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,600.00 วางฎีกา

545 62-45-00334-5330900-00003 
    

องค์การเภสัชกรรม  สาขาภาคเหนือ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,150.00 วางฎีกา

546 62-45-00334-5330900-00004 
    

ชัยวุฒิ  การค้า งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,605.00 วางฎีกา

547 62-45-00334-5331000-00001 
    

ส. เจริญชัย งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุการเกษตร 5,660.00 วางฎีกา

548 62-45-00334-5331000-00002 
    

บริษัท  9  ไม้งาม  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุการเกษตร 880.00 วางฎีกา

549 62-45-00334-5331000-00003 
    

บริษัท  9  ไม้งาม  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุการเกษตร 7,330.00 วางฎีกา

550 62-45-00334-5331000-00004 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุการเกษตร 1,060.00 วางฎีกา

551 62-45-00334-5331200-00001 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเครื่องแต่งกาย 16,650.00 วางฎีกา

552 62-45-00334-5331200-00002 
    

ส. เจริญชัย งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเครื่องแต่งกาย 11,880.00 วางฎีกา

553 62-45-00334-5410600-00001 
    

ร้านแม่อายคอมพิวเตอร์ งานโรงฆ่าสัตว์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 100,000.00 วางฎีกา

554 62-45-00411-5111000-00001 
    

ร้าน ส.พานิช งบกลาง สํารองจ่าย 17,000.00 วางฎีกา

รวม 18,691,635.86

สถานะ : จัดทํา,พิมพ์,อนุมัติ,ทําสัญญา,วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:41:45

หน้า : 38/38
เทศบาลตําบลแม่อาย
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