
ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

1 63-44-00111-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,696.40 วางฎีกา

2 63-44-00111-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,332.00 วางฎีกา

3 63-44-00111-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,116.10 วางฎีกา

4 63-44-00111-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,343.70 วางฎีกา

5 63-44-00111-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11,971.20 วางฎีกา

6 63-44-00111-5330800-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,993.50 วางฎีกา

7 63-44-00111-5330800-00007 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,361.60 วางฎีกา

8 63-44-00111-5330800-00008 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,860.60 วางฎีกา

9 63-44-00111-5330800-00009 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,902.50 วางฎีกา

10 63-44-00111-5330800-00010 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,091.10 วางฎีกา

11 63-44-00111-5330800-00011 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,366.92 วางฎีกา

12 63-44-00111-5330800-00013 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไป วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,099.34 วางฎีกา

13 63-44-00113-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 84.60 วางฎีกา

14 63-44-00113-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 388.80 วางฎีกา

15 63-44-00113-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 139.00 วางฎีกา

16 63-44-00113-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 191.10 วางฎีกา

17 63-44-00113-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 239.40 วางฎีกา
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18 63-44-00113-5330800-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 125.70 วางฎีกา

19 63-44-00113-5330800-00007 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 113.10 วางฎีกา

20 63-44-00113-5330800-00008 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60.60 วางฎีกา

21 63-44-00113-5330800-00009 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200.10 วางฎีกา

22 63-44-00113-5330800-00010 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 67.50 วางฎีกา

23 63-44-00113-5330800-00011 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 137.40 วางฎีกา

24 63-44-00113-5330800-00012 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารงานคลัง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 134.70 วางฎีกา

25 63-44-00123-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,130.55 วางฎีกา

26 63-44-00123-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,793.20 วางฎีกา

27 63-44-00123-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,345.40 วางฎีกา

28 63-44-00123-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,245.20 วางฎีกา

29 63-44-00123-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,894.80 วางฎีกา

30 63-44-00123-5330800-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,165.60 วางฎีกา

31 63-44-00123-5330800-00007 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22,562.15 วางฎีกา

32 63-44-00123-5330800-00008 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 721.60 วางฎีกา

33 63-44-00123-5330800-00009 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,257.80 วางฎีกา

34 63-44-00123-5330800-00010 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,074.80 วางฎีกา
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35 63-44-00123-5330800-00011 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,338.20 วางฎีกา

36 63-44-00211-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 112.80 วางฎีกา

37 63-44-00211-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 110.80 วางฎีกา

38 63-44-00211-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 108.80 วางฎีกา

39 63-44-00211-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 90.40 วางฎีกา

40 63-44-00241-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,212.89 วางฎีกา

41 63-44-00241-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,155.20 วางฎีกา

42 63-44-00241-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,010.69 วางฎีกา

43 63-44-00241-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 82.29 วางฎีกา

44 63-44-00241-5330800-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,137.59 วางฎีกา

45 63-44-00241-5330800-00007 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,353.39 วางฎีกา

46 63-44-00241-5330800-00008 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,426.68 วางฎีกา

47 63-44-00241-5330800-00009 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,529.99 วางฎีกา

48 63-44-00241-5330800-00010 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,676.09 วางฎีกา

49 63-44-00241-5330800-00011 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,687.09 วางฎีกา

50 63-44-00241-5330800-00012 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,384.59 วางฎีกา

51 63-44-00244-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 19,740.09 วางฎีกา
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52 63-44-00244-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,687.09 วางฎีกา

53 63-44-00244-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 17,302.89 วางฎีกา

54 63-44-00244-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16,975.60 วางฎีกา

55 63-44-00244-5330800-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 22,546.09 วางฎีกา

56 63-44-00244-5330800-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 14,671.66 วางฎีกา

57 63-44-00244-5330800-00007 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,348.39 วางฎีกา

58 63-44-00244-5330800-00008 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,492.09 วางฎีกา

59 63-44-00244-5330800-00009 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18,092.29 วางฎีกา

60 63-44-00244-5330800-00010 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,510.20 วางฎีกา

61 63-44-00244-5330800-00011 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 17,844.79 วางฎีกา

62 63-44-00244-5330800-00013 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 15,070.20 วางฎีกา

63 63-44-00334-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,664.00 วางฎีกา

64 63-44-00334-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,884.00 วางฎีกา

65 63-44-00334-5330800-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,088.40 วางฎีกา

66 63-44-00334-5330800-00004 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,643.20 วางฎีกา

67 63-45-00111-5320100-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทีเอพี พรอพเพอร์ตี้ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

120,000.00 วางฎีกา

68 63-45-00111-5320100-00002 
    

บริษัท บุญยะการพิมพ์ จํากัด งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

72,000.00 วางฎีกา
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69 63-45-00111-5320100-00003 
    

นายวิชาญ เครื่องนันตา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

19,800.00 วางฎีกา

70 63-45-00111-5320100-00004 
    

ร้านซีเอ็มเว็บครีเอเตอร์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,000.00 วางฎีกา

71 63-45-00111-5320100-00005 
    

ร้านศุภกร งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

225.00 วางฎีกา

72 63-45-00111-5320100-00006 
    

นายทวีศักดิ์  มณีวรรณ์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,000.00 วางฎีกา

73 63-45-00111-5320100-00007 
    

นายดวงคํา มหาวรรณ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,500.00 วางฎีกา

74 63-45-00111-5320100-00008 
    

นายวิชาญ เครื่องนันตา งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

39,600.00 วางฎีกา

75 63-45-00111-5320100-00009 
    

นายทวีศักดิ์  มณีวรรณ์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

2,000.00 วางฎีกา

76 63-45-00111-5320100-00010 
    

นายทวีศักดิ์  มณีวรรณ์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,000.00 วางฎีกา

77 63-45-00111-5320200-00001 
    

นางศรีผ่อง แซ่โคว้ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,785.00 วางฎีกา

78 63-45-00111-5320300-00001 
    

นายดวงคํา มหาวรรณ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

2,500.00 วางฎีกา

79 63-45-00111-5320300-00002 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี 
2563

450.00 วางฎีกา

80 63-45-00111-5320300-00003 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี 
2563

450.00 วางฎีกา

81 63-45-00111-5320300-00004 
    

มายเฟรนด์ งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี 
2563

400.00 วางฎีกา

82 63-45-00111-5320300-00006 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

600.00 วางฎีกา
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83 63-45-00111-5320300-00007 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล

1,500.00 วางฎีกา

84 63-45-00111-5320400-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,090.00 วางฎีกา

85 63-45-00111-5320400-00002 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,900.00 วางฎีกา

86 63-45-00111-5320400-00003 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,435.00 วางฎีกา

87 63-45-00111-5320400-00004 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,035.00 วางฎีกา

88 63-45-00111-5320400-00005 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,610.00 วางฎีกา

89 63-45-00111-5320400-00006 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,800.00 วางฎีกา

90 63-45-00111-5320400-00007 
    

นายอุทัย  หงษ์ทอง งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,650.00 วางฎีกา

91 63-45-00111-5320400-00008 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 380.00 วางฎีกา

92 63-45-00111-5320400-00009 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,670.00 วางฎีกา

93 63-45-00111-5320400-00010 
    

บริษัท นอร์ทเวฟ จํากัด งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,656.81 วางฎีกา

94 63-45-00111-5320400-00011 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,790.00 วางฎีกา

95 63-45-00111-5320400-00012 
    

สุขสวัสดิ์ประดับยนต์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,000.00 วางฎีกา

96 63-45-00111-5320400-00013 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,475.00 วางฎีกา

97 63-45-00111-5320400-00014 
    

สุขสวัสดิ์ประดับยนต์ งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,450.00 วางฎีกา

98 63-45-00111-5320400-00015 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 250.00 วางฎีกา
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99 63-45-00111-5320400-00016 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,870.00 วางฎีกา

100 63-45-00111-5320400-00017 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไป ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,580.00 วางฎีกา

101 63-45-00111-5330100-00001 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,760.00 วางฎีกา

102 63-45-00111-5330100-00002 
    

ร้าน ส.พานิช งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 864.00 วางฎีกา

103 63-45-00111-5330100-00003 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,505.00 วางฎีกา

104 63-45-00111-5330100-00004 
    

นายธนาวรรธน์  มุกสดี งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,000.00 วางฎีกา

105 63-45-00111-5330100-00005 
    

นายสนอง ป้อสีลา งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 240.00 วางฎีกา

106 63-45-00111-5330100-00006 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,375.00 วางฎีกา

107 63-45-00111-5330100-00007 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,500.00 วางฎีกา

108 63-45-00111-5330100-00008 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,725.00 วางฎีกา

109 63-45-00111-5330100-00009 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 3,420.00 วางฎีกา

110 63-45-00111-5330100-00010 
    

นายวัลลภ มหาวัน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 450.00 วางฎีกา

111 63-45-00111-5330100-00011 
    

นายสนอง ป้อสีลา งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,230.00 วางฎีกา

112 63-45-00111-5330100-00012 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 3,235.00 วางฎีกา

113 63-45-00111-5330100-00013 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 5,558.00 วางฎีกา

114 63-45-00111-5330100-00014 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 450.00 วางฎีกา

115 63-45-00111-5330100-00015 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 5,265.00 วางฎีกา
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116 63-45-00111-5330100-00016 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 270.00 วางฎีกา

117 63-45-00111-5330100-00017 
    

นายสนอง ป้อสีลา งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 1,600.00 วางฎีกา

118 63-45-00111-5330100-00018 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 300.00 วางฎีกา

119 63-45-00111-5330100-00019 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 3,265.00 วางฎีกา

120 63-45-00111-5330100-00020 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,865.00 วางฎีกา

121 63-45-00111-5330100-00021 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,975.00 วางฎีกา

122 63-45-00111-5330100-00022 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไป วัสดุสํานักงาน 2,005.00 วางฎีกา

123 63-45-00111-5330600-00001 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไป วัสดุก่อสร้าง 625.00 วางฎีกา

124 63-45-00111-5330600-00002 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไป วัสดุก่อสร้าง 1,825.00 วางฎีกา

125 63-45-00111-5330700-00001 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,200.00 วางฎีกา

126 63-45-00111-5330700-00002 
    

ร้านแม่อายรุ่งเรือง งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150.00 วางฎีกา

127 63-45-00111-5330700-00003 
    

ร้านแม่อายรุ่งเรือง งานบริหารทั่วไป วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150.00 วางฎีกา

128 63-45-00111-5331400-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไป วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,670.00 วางฎีกา

129 63-45-00111-5410100-00002 
    

พิฆเนศ  ธรรมตา งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์สํานักงาน - เก้าอี้ 27,000.00 วางฎีกา

130 63-45-00111-5410100-00003 
    

พิฆเนศ  ธรรมตา งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์สํานักงาน - โต๊ะคอมพิวเตอร์ 4,800.00 วางฎีกา

131 63-45-00111-5410100-00004 
    

พิฆเนศ  ธรรมตา งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์สํานักงาน - เก้าอี้พนักพิงสูง 2,850.00 วางฎีกา

132 63-45-00111-5410900-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดบุญช่วยพาณิชย์แม่
อาย

งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - ตู้เย็น 8,290.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:33:07
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เทศบาลตําบลแม่อาย
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133 63-45-00111-5411600-00001 
    

บริษัท กระปุกคอมพิวเตอร์ (ฝาง) 
จํากัด

งานบริหารทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 4,250.00 วางฎีกา

134 63-45-00113-5320100-00001 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

6,390.00 วางฎีกา

135 63-45-00113-5320300-00003 
    

นางสาวพัชรีย์  ชมฤทธิ์ งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

19,520.00 วางฎีกา

136 63-45-00113-5320300-00004 
    

นายศุภณัฐ บุญแต่ง งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สํารวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตเทศบาล

19,520.00 วางฎีกา

137 63-45-00113-5320400-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,080.00 วางฎีกา

138 63-45-00113-5320400-00002 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 565.00 วางฎีกา

139 63-45-00113-5320400-00003 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารงานคลัง ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 790.00 วางฎีกา

140 63-45-00123-5320300-00001 
    

นายวุฒิชัย เดชา งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุบนท้องถนน 
โดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

192,000.00 วางฎีกา

141 63-45-00123-5320300-00002 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําเทศบาล
ตําบลแม่อาย

900.00 วางฎีกา

142 63-45-00123-5320300-00003 
    

นางบุษบง  มุ่งปัญญา งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําเทศบาล
ตําบลแม่อาย

880.00 วางฎีกา

143 63-45-00123-5320300-00004 
    

ร้านไฟร์ เซฟตี้ CM งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําเทศบาล
ตําบลแม่อาย

3,000.00 วางฎีกา
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144 63-45-00123-5320300-00005 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําเทศบาล
ตําบลแม่อาย

790.05 วางฎีกา

145 63-45-00123-5320300-00006 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่
อาย

240.00 วางฎีกา

146 63-45-00123-5320300-00007 
    

นายอภินันท์  มุ่งปัญญา งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม่
อาย

410.00 วางฎีกา

147 63-45-00123-5320400-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 690.00 วางฎีกา

148 63-45-00123-5320400-00002 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,080.00 วางฎีกา

149 63-45-00123-5320400-00003 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,130.00 วางฎีกา

150 63-45-00123-5320400-00004 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,090.00 วางฎีกา

151 63-45-00123-5320400-00005 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,085.00 วางฎีกา

152 63-45-00123-5320400-00006 
    

สุขสวัสดิ์ประดับยนต์ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,100.00 วางฎีกา

153 63-45-00123-5320400-00007 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,000.00 วางฎีกา

154 63-45-00123-5330700-00001 
    

ร้านแม่อายรุ่งเรือง งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 350.00 วางฎีกา

155 63-45-00123-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พรมีชัย 2549 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,885.60 วางฎีกา

156 63-45-00211-5320400-00001 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 410.00 วางฎีกา
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157 63-45-00211-5330100-00001 
    

มายเฟรนด์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 11,855.00 วางฎีกา

158 63-45-00211-5330100-00002 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,875.00 วางฎีกา

159 63-45-00211-5330100-00003 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,205.00 วางฎีกา

160 63-45-00211-5330100-00005 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,845.00 วางฎีกา

161 63-45-00211-5330100-00006 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,250.00 วางฎีกา

162 63-45-00211-5330100-00007 
    

อาสารักษาดินแดน  กรมการปกครอง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 4,900.00 วางฎีกา

163 63-45-00211-5330100-00008 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,955.00 วางฎีกา

164 63-45-00211-5330100-00009 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 3,500.00 วางฎีกา

165 63-45-00211-5330100-00010 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 4,488.00 วางฎีกา

166 63-45-00211-5330100-00011 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,555.00 วางฎีกา

167 63-45-00211-5330100-00012 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 985.00 วางฎีกา

168 63-45-00211-5330100-00013 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,035.00 วางฎีกา

169 63-45-00211-5330100-00014 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,825.00 วางฎีกา

170 63-45-00211-5330100-00015 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,750.00 วางฎีกา

171 63-45-00211-5330100-00016 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 2,800.00 วางฎีกา

172 63-45-00211-5330100-00017 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 3,165.00 วางฎีกา

173 63-45-00211-5330100-00018 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุสํานักงาน 1,955.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:33:07

หน้า : 11/22
เทศบาลตําบลแม่อาย

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

174 63-45-00211-5330600-00001 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุก่อสร้าง 1,510.00 วางฎีกา

175 63-45-00211-5330700-00001 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 550.00 วางฎีกา

176 63-45-00211-5330900-00001 
    

ร้าน ส.พานิช งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,640.00 วางฎีกา

177 63-45-00212-5330400-00001 
    

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อสค.) โดย บริษัทเชียง
ใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) 150,849.40 วางฎีกา

178 63-45-00214-5320100-00001 
    

นางนันท์นภัส  จั๋นต๊ะวงค์ งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

108,000.00 วางฎีกา

179 63-45-00214-5320100-00002 
    

นางพัชรินทร์  ปัญญาธีระสกุล งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

108,000.00 วางฎีกา

180 63-45-00214-5320100-00003 
    

นางสาวธัญจิรา  อักษรศรี งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

108,000.00 วางฎีกา

181 63-45-00214-5320100-00004 
    

นางสาวนิภา  ก้อนแก้ว งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

18,300.00 วางฎีกา

182 63-45-00214-5320300-00001 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

1,200.00 วางฎีกา

183 63-45-00214-5320300-00002 
    

มายเฟรนด์ งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

3,600.00 วางฎีกา

184 63-45-00214-5320300-00003 
    

นายพิชัย นันต๊ะ งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

3,000.00 วางฎีกา

185 63-45-00214-5320300-00004 
    

นางสาวพิสมัย บัวผัด งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
เปิดบ้านวิชาการ

4,625.00 วางฎีกา

186 63-45-00214-5320300-00005 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
เปิดบ้านวิชาการ

3,456.00 วางฎีกา

187 63-45-00214-5330300-00001 
    

ร้าน ส.พานิช งานศึกษาไม่กําหนดระดับ วัสดุงานบ้านงานครัว - ร่วมต้านภัยไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิท - 19

265.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:33:07

หน้า : 12/22
เทศบาลตําบลแม่อาย

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

188 63-45-00214-5330400-00001 
    

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อสค.) โดย บริษัทเชียง
ใหม่เฟรชมิลค์ จํากัด

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ค่าอาหารเสริม (นม) 1,175,334.00 วางฎีกา

189 63-45-00214-5410100-00001 
    

พิฆเนศ  ธรรมตา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน - โต๊ะ 4,000.00 วางฎีกา

190 63-45-00214-5410100-00002 
    

พิฆเนศ  ธรรมตา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์สํานักงาน - เก้าอี้ 2,600.00 วางฎีกา

191 63-45-00214-5410900-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดบุญช่วยพาณิชย์แม่
อาย

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องซักผ้า 14,600.00 วางฎีกา

192 63-45-00221-5320100-00001 
    

นางกาญจนา  โปธิ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

24,000.00 วางฎีกา

193 63-45-00221-5320100-00002 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

920.00 วางฎีกา

194 63-45-00221-5320300-00001 
    

รุ่งเรืองกิจการพิมพ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน

2,000.00 วางฎีกา

195 63-45-00221-5320300-00002 
    

นายพิชัย นันต๊ะ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์การแก้ไขหมอกควันและไฟป่า

2,000.00 วางฎีกา

196 63-45-00221-5320300-00003 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์การแก้ไขหมอกควันและไฟป่า

3,880.00 วางฎีกา

197 63-45-00221-5320300-00004 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่

450.00 วางฎีกา

198 63-45-00221-5320300-00005 
    

ร้าน ส.พานิช งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่

3,880.00 วางฎีกา

199 63-45-00221-5320300-00006 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตําบลแม่
อาย

300.00 วางฎีกา

200 63-45-00221-5320300-00007 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

2,460.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:33:07

หน้า : 13/22
เทศบาลตําบลแม่อาย

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

201 63-45-00221-5320300-00008 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

2,100.00 วางฎีกา

202 63-45-00221-5320400-00002 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,320.00 วางฎีกา

203 63-45-00221-5320400-00003 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,810.00 วางฎีกา

204 63-45-00221-5320400-00004 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,800.00 วางฎีกา

205 63-45-00221-5320400-00005 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,730.00 วางฎีกา

206 63-45-00221-5320400-00006 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,070.00 วางฎีกา

207 63-45-00221-5320400-00007 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,990.00 วางฎีกา

208 63-45-00221-5320400-00008 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 485.00 วางฎีกา

209 63-45-00221-5320400-00009 
    

นายทัน เวชโกศล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,000.00 วางฎีกา

210 63-45-00221-5320400-00010 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,795.00 วางฎีกา

211 63-45-00221-5320400-00011 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,925.00 วางฎีกา

212 63-45-00221-5320400-00012 
    

นายวงศ์  ปันกองแก้ว งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,935.00 วางฎีกา

213 63-45-00221-5320400-00013 
    

นายเทวิน  หงษ์ประสิทธิ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,000.00 วางฎีกา

214 63-45-00221-5330100-00001 
    

นายสนอง ป้อสีลา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุสํานักงาน 1,000.00 วางฎีกา

215 63-45-00221-5330100-00002 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุสํานักงาน 900.00 วางฎีกา

216 63-45-00221-5330100-00003 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุสํานักงาน 1,050.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:33:07

หน้า : 14/22
เทศบาลตําบลแม่อาย

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

217 63-45-00221-5330300-00001 
    

ร้าน ส.พานิช งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุงานบ้านงานครัว 4,240.00 วางฎีกา

218 63-45-00221-5330900-00001 
    

ร้าน ส.พานิช งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 43,980.00 วางฎีกา

219 63-45-00241-5320400-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,950.00 วางฎีกา

220 63-45-00241-5320400-00002 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,300.00 วางฎีกา

221 63-45-00241-5320400-00003 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,020.00 วางฎีกา

222 63-45-00241-5320400-00004 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,950.00 วางฎีกา

223 63-45-00241-5320400-00005 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,900.00 วางฎีกา

224 63-45-00241-5320400-00006 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,065.00 วางฎีกา

225 63-45-00241-5320400-00007 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,200.00 วางฎีกา

226 63-45-00241-5330200-00001 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,500.00 วางฎีกา

227 63-45-00241-5330600-00001 
    

บริษัท ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 4,675.00 วางฎีกา

228 63-45-00241-5330600-00002 
    

บริษัท ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง จํากัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง 4,140.00 วางฎีกา

229 63-45-00241-5330700-00001 
    

นายแดง สุภาแดง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 620.00 วางฎีกา

230 63-45-00241-5410100-00001 
    

พิฆเนศ  ธรรมตา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์สํานักงาน - โต๊ะ 8,000.00 วางฎีกา

231 63-45-00241-5410100-00002 
    

พิฆเนศ  ธรรมตา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์สํานักงาน - เก้าอี้ 4,900.00 วางฎีกา

232 63-45-00241-5411600-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ 29,900.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์ 6,290.00 วางฎีกา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,790.00 วางฎีกา
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233 63-45-00242-5420700-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้าวเอ็นจิเนีย
ริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

งานไฟฟ้าถนน อาคารต่าง ๆ - ก่อสร้างอาคารบริเวณพิธีฌาปน
สถาน  หมู่ที่ 4 ตําบลแม่อาย

226,000.00 วางฎีกา

234 63-45-00242-5421000-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้าวเอ็นจิเนีย
ริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 29  หมู่ที่ 5 ตําบลแม่อาย

219,500.00 วางฎีกา

235 63-45-00242-5421000-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นภัสสรการโยธา งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนนค.ส.ล
.ถนนเทศบาลซอย 57/8 หมู่ที่ 6 ตําบลมะลิกา(สัน
ป่าฮัก 1)

219,500.00 วางฎีกา

236 63-45-00242-5421000-00003 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นภัสสรการโยธา งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล
.  ถนนเทศบาลซอย 3/5  หมู่ที่ 1  ตําบลแม่อาย

193,500.00 วางฎีกา

237 63-45-00242-5421000-00004 
    

นางสาวกุลิสรา วรรณ์คํา งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ตําบลมะลิกา

220,000.00 วางฎีกา

238 63-45-00242-5421000-00005 
    

ร้านศรีเวียงฝางก่อสร้าง. งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาล ซอย 1/1 หมู่ที่ 1 ตําบลแม่อาย

198,500.00 วางฎีกา

239 63-45-00242-5421000-00006 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นภัสสรการโยธา งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล.ถนนเทศบาล  ซอย  39/12  หมู่ที่  9  
ตําบลมะลิกา

298,000.00 วางฎีกา

240 63-45-00242-5421000-00007 
    

นางสาวกุลิสรา วรรณ์คํา งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้าค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  40 หมู่ที่  4  ตําบลแม่
อาย

147,000.00 วางฎีกา

241 63-45-00242-5421000-00008 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้าวเอ็นจิเนีย
ริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างคลองส่งนํ้า 
ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 34 หมู่ที่ 10 ตําบลแม่
อาย

126,000.00 วางฎีกา

242 63-45-00242-5421000-00009 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด พร้าวเอ็นจิเนีย
ริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น

งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  57 หมู่ที่  6  ตําบล
มะลิกา

488,500.00 วางฎีกา

243 63-45-00242-5421000-00010 
    

ร้านศรีเวียงฝางก่อสร้าง. งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้าค.ส.ล.รูปตัวยู  พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย  
69  หมู่ที่  4  ตําบลมะลิกา(ข้างบ้านนายศรีนวล  
คําภีระ)

160,000.00 วางฎีกา

244 63-45-00242-5421000-00011 
    

นางสาวกุลิสรา วรรณ์คํา งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างรางระบาย
นํ้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 25 หมู่ที่ 4 ตําบลแม่
อาย

123,000.00 วางฎีกา

245 63-45-00242-5421000-00012 
    

ธนะเกียรติกุลคอนสตรัคชั่น งานไฟฟ้าถนน ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจร ถนนเทศบาล ซอย  35/3 หมู่ที่ 6  ตําบลแม่
อาย

47,500.00 วางฎีกา
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246 63-45-00244-5320100-00001 
    

นายจันทร์แก้ว  มะลิมา งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

18,300.00 วางฎีกา

247 63-45-00244-5320100-00002 
    

เทศบาลตําบลเวียงฝาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

81,552.00 วางฎีกา

248 63-45-00244-5330300-00001 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุงานบ้านงานครัว 600.00 วางฎีกา

249 63-45-00244-5330700-00001 
    

นายทัน เวชโกศล งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 13,600.00 วางฎีกา

250 63-45-00244-5330700-00002 
    

นายทัน เวชโกศล งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 500.00 วางฎีกา

251 63-45-00244-5330700-00003 
    

นายแดง สุภาแดง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 550.00 วางฎีกา

252 63-45-00244-5330700-00004 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,000.00 วางฎีกา

253 63-45-00244-5330700-00005 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,000.00 วางฎีกา

254 63-45-00244-5330700-00006 
    

นายทัน เวชโกศล งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,350.00 วางฎีกา

255 63-45-00244-5330700-00007 
    

นายทัน เวชโกศล งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000.00 วางฎีกา

256 63-45-00244-5330700-00008 
    

นายทัน เวชโกศล งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,800.00 วางฎีกา

257 63-45-00244-5330700-00009 
    

นายทัน เวชโกศล งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 550.00 วางฎีกา

258 63-45-00244-5331000-00001 
    

นายแก้ว  ดวงแสง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุการเกษตร 1,200.00 วางฎีกา

259 63-45-00244-5331000-00002 
    

บริษัท  9  ไม้งาม  จํากัด งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

วัสดุการเกษตร 2,100.00 วางฎีกา

260 63-45-00252-5320200-00001 
    

นายดวงคํา มหาวรรณ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,500.00 วางฎีกา

261 63-45-00252-5320200-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ฒิลา ค้าวัสดุก่อสร้าง งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,636.00 วางฎีกา

262 63-45-00252-5320200-00003 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,200.00 วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:33:07

หน้า : 17/22
เทศบาลตําบลแม่อาย

รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมดอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่



ลําดับ เลขที่เอกสาร ชื่อเจ้าหนี้ งาน ประเภทรายจ่าย วงเงินอนุมัติ สถานะ

263 63-45-00252-5320200-00004 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 300.00 วางฎีกา

264 63-45-00252-5320200-00005 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 1,350.00 วางฎีกา

265 63-45-00252-5320300-00001 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล

450.00 วางฎีกา

266 63-45-00252-5320300-00002 
    

มายเฟรนด์ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล

2,805.00 วางฎีกา

267 63-45-00252-5320300-00003 
    

นางแจ่มจันทร์  อาคะโรจน์ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล

4,800.00 วางฎีกา

268 63-45-00252-5320300-00004 
    

นางเปรมใจ  สมสอน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาล

4,000.00 วางฎีกา

269 63-45-00262-5320300-00001 
    

นายพิชัย นันต๊ะ งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล

3,000.00 วางฎีกา

270 63-45-00262-5320300-00002 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล

2,890.00 วางฎีกา

271 63-45-00262-5320300-00003 
    

มายเฟรนด์ งานกีฬาและนันทนาการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล

1,140.00 วางฎีกา

272 63-45-00263-5320300-00001 
    

นางสายรุ้ง  นิ้มเจริญ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณียี่เป็ง

2,710.00 วางฎีกา

273 63-45-00263-5320300-00002 
    

มายเฟรนด์ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณียี่เป็ง

11,910.00 วางฎีกา

274 63-45-00263-5320300-00003 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณียี่เป็ง

1,638.00 วางฎีกา
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275 63-45-00263-5320300-00004 
    

นายธัญพิสิษฐ์  ศรีทูล งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณียี่เป็ง

16,000.00 วางฎีกา

276 63-45-00263-5320300-00005 
    

ร้านแม่อาย  สปอร์ต งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณียี่เป็ง

1,500.00 วางฎีกา

277 63-45-00263-5320300-00006 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณียี่เป็ง

12,697.00 วางฎีกา

278 63-45-00263-5320300-00007 
    

นายวัลลภ แปงเรือน งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณียี่เป็ง

600.00 วางฎีกา

279 63-45-00334-5320100-00001 
    

นายสมพร ปัญญา งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

23,300.00 วางฎีกา

280 63-45-00334-5320100-00002 
    

นายสุทัศ คําอ้าย งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

23,300.00 วางฎีกา

281 63-45-00334-5320100-00003 
    

นายมนตรี  จันต๊ะปัน งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

23,300.00 วางฎีกา

282 63-45-00334-5320100-00004 
    

นายสมนึก จันต๊ะปัน งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

23,300.00 วางฎีกา

283 63-45-00334-5320100-00005 
    

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานโรงฆ่าสัตว์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

1,900.00 วางฎีกา

284 63-45-00334-5320400-00001 
    

บริษัท  โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่  
จํากัด

งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 48,909.70 วางฎีกา

285 63-45-00334-5320400-00002 
    

นายสุชาติ ศรีสม งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,000.00 วางฎีกา

286 63-45-00334-5320400-00003 
    

แม่อายแอร์ 51 งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,300.00 วางฎีกา

287 63-45-00334-5320400-00004 
    

แม่อายแอร์ 51 งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,600.00 วางฎีกา

288 63-45-00334-5320400-00005 
    

บริษัท  โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่  
จํากัด

งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,905.50 วางฎีกา

289 63-45-00334-5320400-00006 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 700.00 วางฎีกา
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290 63-45-00334-5320400-00007 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,700.00 วางฎีกา

291 63-45-00334-5320400-00008 
    

นายแดง สุภาแดง งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 680.00 วางฎีกา

292 63-45-00334-5320400-00009 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,360.00 วางฎีกา

293 63-45-00334-5320400-00010 
    

ร้านแม่อายไดนาโม งานโรงฆ่าสัตว์ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 950.00 วางฎีกา

294 63-45-00334-5330100-00001 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 15,225.00 วางฎีกา

295 63-45-00334-5330100-00002 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 14,350.00 วางฎีกา

296 63-45-00334-5330100-00003 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 620.00 วางฎีกา

297 63-45-00334-5330100-00004 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 15,750.00 วางฎีกา

298 63-45-00334-5330100-00005 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 525.00 วางฎีกา

299 63-45-00334-5330100-00006 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 580.00 วางฎีกา

300 63-45-00334-5330100-00007 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 560.00 วางฎีกา

301 63-45-00334-5330100-00008 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 560.00 วางฎีกา

302 63-45-00334-5330100-00009 
    

บริษัท  วารีเทพ  แม่อาย  จํากัด งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 770.00 วางฎีกา

303 63-45-00334-5330100-00010 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 850.00 วางฎีกา

304 63-45-00334-5330100-00011 
    

ร้าน เอ็นวาย  กรุ๊ป งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 4,240.00 วางฎีกา

305 63-45-00334-5330100-00012 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 830.00 วางฎีกา

306 63-45-00334-5330100-00013 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 845.00 วางฎีกา
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307 63-45-00334-5330100-00014 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 915.00 วางฎีกา

308 63-45-00334-5330100-00015 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 720.00 วางฎีกา

309 63-45-00334-5330100-00016 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 3,084.00 วางฎีกา

310 63-45-00334-5330100-00017 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 745.00 วางฎีกา

311 63-45-00334-5330100-00018 
    

นํ้าดื่มตราเพชร. งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุสํานักงาน 435.00 วางฎีกา

312 63-45-00334-5330200-00001 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,880.00 วางฎีกา

313 63-45-00334-5330200-00002 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,590.00 วางฎีกา

314 63-45-00334-5330200-00003 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,970.00 วางฎีกา

315 63-45-00334-5330300-00001 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุงานบ้านงานครัว 17,955.00 วางฎีกา

316 63-45-00334-5330300-00002 
    

ร้าน ส.พานิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุงานบ้านงานครัว 3,340.00 วางฎีกา

317 63-45-00334-5330300-00003 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุงานบ้านงานครัว 4,045.00 วางฎีกา

318 63-45-00334-5330600-00001 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุก่อสร้าง 1,460.00 วางฎีกา

319 63-45-00334-5330600-00002 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุก่อสร้าง 1,695.00 วางฎีกา

320 63-45-00334-5330600-00003 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุก่อสร้าง 160.00 วางฎีกา

321 63-45-00334-5330600-00004 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุก่อสร้าง 2,900.00 วางฎีกา

322 63-45-00334-5330600-00005 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุก่อสร้าง 3,445.00 วางฎีกา

323 63-45-00334-5330600-00006 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุก่อสร้าง 2,805.00 วางฎีกา
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324 63-45-00334-5330600-00007 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุก่อสร้าง 4,023.00 วางฎีกา

325 63-45-00334-5330800-00001 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,840.00 วางฎีกา

326 63-45-00334-5330800-00002 
    

ห้างหุ้นส่วนจํากัดวัฒนโชคพาณิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,840.00 วางฎีกา

327 63-45-00334-5330800-00003 
    

ร้านบุญชุม  พานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,730.00 วางฎีกา

328 63-45-00334-5330900-00001 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,400.00 วางฎีกา

329 63-45-00334-5330900-00002 
    

ภัณฑ์ร้านพานิช งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,800.00 วางฎีกา

330 63-45-00334-5331400-00001 
    

M&L คอมพิวเตอร์ งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,890.00 วางฎีกา

331 63-45-00334-5331600-00001 
    

ร้านไฟร์ เซฟตี้ CM งานโรงฆ่าสัตว์ วัสดุเครื่องดับเพลิง 2,750.00 วางฎีกา

332 63-45-00411-5111000-00001 
    

ร้าน ส.พานิช งบกลาง สํารองจ่าย 55,140.00 วางฎีกา

333 63-45-00411-5111000-00002 
    

กมล ค้าวัสดุก่อสร้าง โดย นาง
กาญจนา คําวงค์

งบกลาง สํารองจ่าย 4,972.50 วางฎีกา

รวม 6,482,571.09

สถานะ : จัดทํา,พิมพ์,อนุมัติ,ทําสัญญา,วางฎีกา

วันที่พิมพ์ : 15/10/2563  14:33:07

หน้า : 22/22
เทศบาลตําบลแม่อาย
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