


 วันที่ เลขที่

1 ร้านคลาสสิไฟล์เชียงแสน ปา้ยหา้มสูบบหุร่ี                                  250.00 2/7/2563 เลขที่ 2001086502 1

2 ที่ท าการไปรษณีย์เชียงแสน ค่าไปรษณีย์เดือน ม.ิย.63                                  645.00 9/7/2563 เลขที่ 2001104809 1

3  3570700174818 ร้านเชียงแสนเคร่ืองเขียน
กระดาษA4,ปากกาเน้นค า,กระดาษ
โน๊ต

                                 790.00 15/7/2563 เลขที่ 2001131347 1

4 ร้านน้ าด่ืมถนอมทพิย์ น้ าด่ืมส านักงาน มิ.ย.63                                  600.00 15/7/2563 เลขที่ 2001131449 1

5  8570873000944 นางสาวนารีรัตน์ สุตะวงค์ ซักผ้าปทูี่นอนหอ้งเวรแก้ มิ.ย.63                                  680.00 15/7/2563 เลขที่ 20011320945 1

6 ร้านเอกบล๊อคเชียงราย ตรายางใช้ในส านักงาน                                  790.00 15/7/2563 เลขที่ 2001131449 1

7 ร้านเชียงแสนเซอร์วิสการไฟฟา้ หลอดไฟLED,สวิชต์ไฟ                                3,140.00 15/7/2563 เลขที่ 20011382900 1

8 ส านักงานเทศบาลเวียงเชียงแสน ค่าขยะส านักงานเดือน ม.ิย.63                                    40.00 15/7/2563 เลขที่ 2001140105 1

9  5570700133131 ชาติมอเตอร์ ซ่อมรถทะเบยีน บบ8833 ชม.                                  930.00 17/7/2563 เลขที่ 2001153048 1

10  3570700283781 ร้านขจรศักด์ิซีเมนต์บล๊อค ถุงมือ 10 คู่                                  350.00 17/7/2563 เลขที่ 2001153019 1

11 สวนมะนาววีระพล เชียงแสน ต้นอินทนิล,ครวงผ้ึง,คุณนายต่ืนสาย                                5,250.00 21/7/2563 เลขที่ 2001166457 1

12  3570101009976 ร้านประเสริฐไดนาโม
เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ 81-5417 

ชร.
                               5,000.00 24/7/2563 เลขที่ 2001194336 1

13  3570800261658 นางสาวสายพณิ กิตวงค์ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม                                  375.00 24/7/2563 เลขที่ 2001194294 1

14  3570800261638 นางสาวสายพณิ กิตวงค์ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม                                  225.00 24/7/2563 เลขที่ 2001149230 1

15  0107542000161 บริษทั ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน) ค่าโทรศัพทส์ านักงาน ม.ิย.63                                1,517.48 29/7/2563 เลขที่ 2001200203 1

16  0107542000161 บริษทั ทโีอท ีจ ากัด(มหาชน) ค่าอินเตอร์เน็ตเดือน ม.ิย.63                                  631.30 29/7/2563 เลขที่ 2001199897 1

17 ที่ท าการไปรษณียืเชียงแสน ค่าส่งไปรษณีย์เดือน ก.ค.63                                3,351.00 4/8/2563 เลขที่ 2001228941 1
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18 นายพเิชษฐ์ บญุตัน
จ้างบ ารุงรักษาสวนส านักงานเดือน 
ก.ค.63

                               6,080.00 4/8/2563 เลขที่ 2001222200 1

19 ร้านสตาร์ท คาร์แคร์ เชียงแสน ล้างรถยนต์ กฟภ.                                  200.00 4/8/2563 เลขที่ 2001222163 1

20  3570101070659 ร้านศูนย์ส่งเสริมศาสนา พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง                                2,250.00 4/8/2563 เลขที่ 2001222200 1

21  0573526000081 หจก.สหไพบลูย์สุขภณัฑ์ กระดาษช าระ                                1,950.00 4/8/2563 เลขที่ 2100234466 1

22 ร้านน้ าด่ืมถนอมทพิย์ น้ าด่ืมส านักงานเดือน ก.ค.63                                  660.00 10/8/2563 เลขที่ 2001260249 1

23 ส านักงานเทศบาลเชียงแสน ค่าเก็บขยะส านักงาน ก.ค.63                                    40.00 10/8/2563 เลขที่ 2001260291 1

24 นายฉัตรชัย ยอดผ่านเมือง ค่าหนังสือพมิพ ์เดือน ก.ค.63                                  310.00 13/8/2563 เลขที่ 2001274210 1

25  3579900317661 ร้านแม่จันเจริญปา้ยโฆษณา สติดเกอร์หา้มแกะตราตะกัว่                                3,000.00 13/8/2563 เลขที่ 200127440 1

26  3570800261658 นางสาวสายพณิ กิตวงค์ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม                                  325.00 18/8/2563 เลขที่ 2001297588 1

27  0105513004762 บริษทัริโก้ประเทศไทย จ ากัด หมึกพมิพริ์โก้                                3,500.00 19/8/2563 เลขที่ 2001303566 1

28 ศูนย์วิสาหกิจชุมชนอ าเภอเชียงแสน ปุ๋ยและน้ าหมักชีวภาพ                                1,410.00 27/8/2563 เลขที่ 2001354702 1

29  0107558000172 บริษทั ธนะพริิยะ จ ากัด ถุงขยะด า                                  318.00 31/8/2563 เลขที่ 21002674850 1

30 ศุนย์วิสาหกิจชุมชนอ าเภอเชียงแสน น้ าหมักและปุ๋ย                                1,140.00 31/8/2563 เลขที่ 2001354702 1

31  0575543000397 บริษทั เชียงรายโมเดิร์นดรัก จ ากัด เจลล้างมือแอลกอฮอล์                                1,800.00 1/9/2563 เลขที่ 2100270163 1

32  3570800032110 นายพเิชษฐ์ บญุตัน
จ้างรักษาสวนส านักงานเดือน ส.ค.
63

                               6,400.00 1/9/2563 เลขที่ 2001377589 1

33 ส านักงานเทศบาลเวียงเชียงแสน ค่าขยะส านักงานเดือน ส.ค.63                                    40.00 1/9/2563 เลขที่ 2001379380 1

34  3570700174818 ร้านเชียงแสนเคร่ืองเขียน กระกาษA4,กาวน้ า,ยางลบ,ลวดเย็บ                                1,510.00 3/9/2563 เลขที่ 2001390133 1
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35 ร้านน้ าด่ืมถนอมทพิย์ น้ าด่ืม เดือน สิงหาคม 63                                  510.00 3/9/2563 เลขที่ 2001391984 1

36  0994000164906 การประปาส่วนภมูิภาคอ าเภอแม่สาย น้ าประปาส านักงาน ส.ค.63                                  756.49 3/9/2563 เลขที่ 2001391942 1

37 ที่ท าการไปรษณีย์เชียงแสน ค่าไปรษณีย์ เดือน ส.ค.63                                4,296.80 3/9/2563 เลขที่ 2001390259 1

38  0573559001931 หจก.ซ้ือซ๊อปวัสดุ ก๊อกน้ าซันวา                                  250.00 10/9/2563 เลขที่ 2100277509 1

39 บริษทัเจริญไทยแปซิฟคิจ ากัด สุ่มหน่วยการใช้ไฟฟา้ ส.ค.63                                1,187.70 10/9/2563 เลขที่ 2001414510 1

40 ร้านเชียงแสนอะไหล่ ซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า                                  650.00 11/9/2563 เลขที่ 2001419977 1

41 ศูนย์วิสาหกิจชุมชนอ าเภอเชียงแสน ยาฆ่าหญ้า                                  870.00 15/9/2563 เลขที่ 2001441557 1

42 ร้าน ส.นาฬิกา เชียงแสน ถ่านเคร่ืองวัดอุณหภมูิ                                1,000.00 17/9/2563 เลขที่ 2001457622 1

43  0105513004762 บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด หมึกริโก้                                3,500.00 17/9/2563 เลขที่ 2001458953 1

44 ร้านพอใจดอกไม้สด พวงมาลาดอกไม้สด                                1,000.00 21/9/2563 เลขที่ 2001470626 1

45  1560700032316 นายเรืองเดช เขียวดี หน้ากากอนามัย                                1,000.00 22/9/2563 เลขที่ 2001488951 1

46  3570101020813
หจก.พ ีเอ็น ปร้ินต้ิงเซ็นเตอร์ 
(ส านักงานใหญ)่

หมึกพมิพ ์BROTHER 1 ตลับ                                2,590.00 23/9/2563 เลขที่ 2001491634 1

47 ร้านคลาสสิฟายด์เชียงแสน ปา้ยชื่อ ผจก.                                  900.00 23/9/2563 เลขที่ 2001490567 1

48  3570400315408 นายสมภร์ี สอนแก้ว
จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟดีเดอร์ 2 
(คร้ังที่ 2)

                             14,800.00 9/7/2563 เลขที่ 3001726790 1

49  3570400315408 นายสมภร์ี สอนแก้ว
จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟดีเดอร์ 1 
(คร้ังที่ 2)

                             47,500.00 9/7/2563 เลขที่ 3001726786 1
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50  3570700596372 นายสุทรรณ์ ยศดี
จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย 
ไฟสาธารณะทางหลวงชนบทบ.ปา่ตึง

                               5,600.00 20/7/2563 เลขที่ 3001731807 1

51  3570700596372 นายสุทรรณ์ ยศดี
จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย 
ไฟสาธารณะทางหลวงชนบทบ.แม่
ค าเกษตร

                               5,600.00 20/7/2563 เลขที่ 3001731813 1

52  3570700596372 นายสุทรรณ์ ยศดี
จ้างเหมาขยายเขตระบบจ าหน่าย 
ไฟสาธารณะทางหลวงชนบทบ.แซว

                               5,600.00 20/7/2563 เลขที่ 3001731802 1

53 ร้านอูช่่างก้อง
ซ่อมบ ารุงรักษาตามวาระ 5,000 
กม. รถยนต์ทะเบยีน 82-0396 
เชียงใหม่

                               2,440.00 24/7/2563 เลขที่ 2001194234 1

54  0994000451245 สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด
ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ
(ประจ าเดือน 1-15 กรกฎาคม 
2563)

                               4,815.48 29/7/2563 เลขที่ 2001199348 1

55  0573546005789
หกจ.ซือซ๊อปวัสดุ และ หา้งหุ้นส่วน
จ ากัด ศรีวงค์วรรณ์

ปนู หนิ ทราย                                1,890.00 30/7/2563
เลขที่ น.1ชส.(กป.)

35227/2563
1

56  3570700596372 นายสุทรรณ์ ยศดี
จ้างเหมาขยายเขต แรงสูงนางสาว
อุบลรัตน์ วิลากุล

                               8,800.00 10/8/2563 เลขที่ 3001739653 1

57  8570873000944 น.ส.นารีรัตน์ สุตะวงค์
ซักผ้าปทูี่นอน ซักปลอกหมอน 
(ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563)

                                 680.00 10/8/2563 เลขที่ 2001260385 1
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58  3570101009976 ร้านประเสริฐไดนาโม
เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ทะเบยีน 
ผข 9108 ชร

                               5,000.00 13/8/2563 เลขที่ 2001274114 1

59 ร้านประเสริฐไดนาโม แบตเตอร่ี GS 120 L                                5,000.00 13/8/2563 เลขที่ 2001355193 1

60  3570101009976 ร้านประเสริฐไดนาโม
ซ่อมขาเร่งไดชาร์จ รถยนต์แก้
กระแสไฟฟา้ขัดข้องทะเบยีน 
81-5417 เชียงราย

                                 680.00 13/8/2563 เลขที่ 2001271435 1

61  3570800323483 นายปราการ ปวงกันค า
จ้างเหมาขยายเขต แรงต่ านายสว่าง
 จันต๊ะคาด

                             10,000.00 17/8/2563 เลขที่ 3001742924 1

62  3570700596372 นายสุทรรณ์ ยศดี
จ้างเหมาขยายเขต ไฟสาธารณะ
ทางหลวง บ.สันทรายกองาม

                               5,600.00 17/8/2563 เลขที่ 3001742920 1

63  3570700596372 นายสุทรรณ์ ยศดี
ไฟสาธารณะทางหลวงชนบท บ.
สันสลี

                               5,600.00 25/8/2563 เลขที่ 3001747234 1

64  3570800323483 นายปราการ ปวงกันค า
งานขยายเขต แรงต่ าเมนชายคา 

น.ส.อารย์ ทองค า
                               3,700.00 25/8/2563 เลขที่ 3001747224 1

65  3570700596372 นายสุทรรณ์ ยศดี ไฟสาธารณะทางหลวงชนบท บ.ด้าย                                5,600.00 25/8/2563 เลขที่ 3001747233 1

66  3570800323483 นายปราการ ปวงกันค า
จ้างเหมาขยายเขต แรงสูง บ.บเีอฟ
เคท(ีประเทศไทย)จ ากัด

                               9,500.00 25/8/2563 เลขที่ 3001747229 1

67 อูช่่างก้อง
ซ่อมแผงเบรกมือ ต้ังผ้าเบรก ก้าม
เบรกมือ

                               5,080.00 26/8/2563 เลขที่ 2001351399 1
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68  3570800228154 อูช้่างแดงปา่ถ่อน
บ ารุงรักษาตามวาละ 10,000 กม. 
รถยนต์แก้กระแสไฟฟา้ทะเบยีน 

81-5417 ชร

                               2,430.00 27/8/2563 เลขที่ 2001390611 1

69  0573546005789 หจก.ศรีวงค์วรรณ์ หนิ 3/4                                2,033.00 28/8/2563 เลขที่ 2100266614 1

70 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซือซ๊อปวัสดุ
ปนูเสือชุปเปอร์ เปลผสมปนู เกรียง
ก่อใบฌพธิ ์ถังปนูด า บุ๊งกีท้บึ ผ้าใบ
 พล้ัวปลายแหลม ถุงมือผ้า

                               4,360.00 31/8/2563 เลขที่ 21002689004 1

71  0994000451245 สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน
เชื้อเพลิงยานพาหนะ ประจ าเดือน 
16-31 กรกฎาคม 2563

                               2,995.99 2/9/2563 เลขที่ 2001991102 1

72 เอ็ม แอล ซาวด์
เติมน้ ายาแอร์รถยนต์ทะเบยีน ผข 
9108 ชร

                                 400.00 3/9/2563 เลขที่ 2001475263 1

73  3570800228154 อูช่่างแดงปา่ถ่อน
เปล่ียนใบปดัน้ าฝน รถยนต์ทะเบยีน
 83-3237 ชม

                                 400.00 3/9/2563 เลขที่ 2001390694 1

74 อูช่่างแดงปา่ถอน
ซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบยีน ชร 
80-5577

                               1,080.00 8/9/2563 เลขที่ 2001399010 1

75  3570800323483 นายปราการ ปวงกันค า
ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขต งานแรง
สูงทรัพย์สมบรูณ์ผลไม้ อิมพอร์ต 
เอ็กพอร์ต

                               1,630.00 8/9/2563 เลขที่ 3001750392 1
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76  3570800228154 ร้านอูช่่างแดงปา่ถ่อน
ซ่อมสายลมและแฮนด์เบรกวาล์วมือ

 รถยนต์ทะเบยีน 82-0396 เชียงใหม่
                               4,000.00 8/9/2563 เลขที่ 2001398637 1

77 ร้านเชียงแสนเซอร์วิสการไฟฟา้ หลอดไฟ                                1,835.00 8/9/2563 เลขที่ 2001397879 1

78  0994000451245 สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด
ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ 16-31 
ส.ค.2563

                             21,818.33 9/9/2563 เลขที่ 20014726428 1

79 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซือซ๊อปวัสดุ ทรายหยาบ ปนูเสือซาฟอร์                                1,150.00 9/9/2563 เลขที่ 2100276561 1

80  3570400315408 นายสมภร์ี สอนแก้ว จ้างเหมาตัดต้นไม้นอกแผน F1                              77,200.00 10/9/2563 เลขที่ 3001753345 1

81  3570400315408 นายสมภร์ี สอนแก้ว จ้างเหมาตัดต้นไม้นอกแผน F2                              13,000.00 10/9/2563 เลขที่ 3001753349 1

82  3570700596372 นายสุทรรณ์ ยศดี
จ้างเหมาขยายเขต แรงต่ านายค า 
อุน่แสง

                               1,300.00 11/9/2563 เลขที่ 3001754231 1

83  3570101020813
หจก.พ.ี เอ็น ปร้ินส์ต้ิง เซ็นเตอร์ 
(ส านักงานใหญ)่

หมึกHP laser jet pro M404 
dt/CF276A

                               3,500.00 14/9/2563 เลขที่ 2001491950 1

84  0994000451245 สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด
ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ 1-15 ส.ค.
2563

                               6,701.31 14/9/2563 เลขที่ 2101428019 1

85  3570700596372 นายสุทรรณ์ ยศดี
จ้างเหมาขยายเขต แรงต่ านางบวัล่ืน
 โพธิชัยเลิศ

                               3,300.00 15/9/2563 เลขที่ 3001755518 1

86  3570700596372 นายสุทรรณ์ ยศดี
จ้างเหมาขยายเขต แรงต่ านาย
ด าเนิน แก้วปวงค า

                               4,200.00 15/9/2563 เลขที่ 3001755527 1
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87  3570800323483 นายปราการ ปวงกันค า
จ้างเหมาขยายเขต แรงสูงดีสม
ทรัพย์ จ ากัด

                               3,400.00 15/9/2563 เลขที่ 3001751836 1

88  8570873000944 น.ส.นารีรัตน์ สุตะวงค์
ซักผ้าปทูี่นอน ซักปลอกหมอน 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2563

                                 680.00 15/9/2563 เลขที่ 2001441495 1

89 ร้านกูเ่ต้าการยาง
ประยางรถยนต์แก้กระแสไฟฟา้
ขัดข้อง ทะเบยีน 81-5417 เชียงราย

                                 240.00 15/9/2563 เลขที่ 2001449153 1

90  3570700596372 นายสุทรรณ์ ยศดี
จ้างเหมาขยายเขต แรงต่ านาย
ทวีวัฒน์ ใจสุบรรณ์

                               3,300.00 15/9/2563 เลขที่ 3001755524 1

91 ร้านอคิราภ ์โฮม หนิ 3/4 จ านวน 4 คิว                                4,066.00 15/9/2563 เลขที่ 2100284106 1

92  3570400315408 นายสมภร์ี สอนแก้ว
จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟดีเดอร์ 6 
คร้ังที่ 2

                             27,800.00 16/9/2563 เลขที่ 3001756242 1

93  3570900365188 นายมานพ สุริยาศักด์ิ
จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟดีเดอร์ 9 

คร้ังที่ 2
                             49,200.00 16/9/2563 เลขที่ 3001756246 1

94  3570700596372 นายสุทรรณ์ ยศดี
จ้างเหมาขยายเขต แรงสูงนาย
ชัยวัฒน์ ชิ้นเจริญ

                             16,200.00 16/9/2563 เลขที่ 3001756235 1

95  0573562001491 หจก.จันทร์เจริญสปดีออยล์ น้ ามันเบนซิน 95                                  600.00 21/9/2563 เลขที่ 2100292616 1

96 ร้านเชียงแสนเซอร์วิสการไฟฟา้ พกุทองเหลือง3/8 , แหวนขาว                                  425.00 21/9/2563 เลขที่ 2001475086 1
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97 เชียงแสนกิจการแอร์
ซ่อมแอร์รถยนต์ทะเบยีน ผข 9108 
เชียงราย

                               2,450.00 21/9/2563 เลขที่ 2001475778 1

98  3570800399285 ร้านกูเ่ต้าการยาง
เปล่ียนยางรถยนต์แก้กระแสไฟฟา้
ขัดข้อง 81-5417 ชร

                               8,600.00 22/9/2563 เลขที่ 2001526897 1

99  3570800228154 อูช่่างแดงปา่ถ่อน
ซ่อมบ ารุงรักษาตามวาระ 10,000 
กม. รถยนต์ทะเบยีน งข 640 
เชียงใหม่

                               1,150.00 22/9/2563 เลขที่ 2001526929 1

100
หา้งหุ้นส่วนจ ากัด นอธเวิดเซฟต้ี แอนด์
ซัพพลาย

หมวกปกีรอบ                                4,387.00 22/9/2563 เลขที่ 2001527988 1

101 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซือซ๊อปวัสดุ ปนูเสือ ทรายหยาบ                                1,025.00 23/9/2563 เลขที่ 2100296533 1

102
หจก.พ.ีเอ็นปร้ินทต้ิ์ง เซ็นเตอร์
(ส านักงานใหญ)่

หมึกbroter mfc L2715 DW                                2,590.00 23/9/2563 เลขที่ 2001491634 1

103 อูช่่างก้อง
น้ ามันเคร่ืองรถยนต์ หมายเลข

ทะเบยีน 52-5391 กทม
                               3,780.00 23/9/2563 เลขที่ 2001491525 1

104 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศรีวงศ์วรรณ์ หนิ 3/4                                2,033.00 25/9/2563 เลขที่ 2100303924 1

105  3570800323483 นายปราการ ปวงกันค า
จ้างเหมาขยายเขต เทศบาลต าบล
บา้นแซว จุด 4

                             36,000.00 30/9/2563 เลขที่ 3001763217 1

106  3570900365188 นายมานพ สุริยาศักด์ิ
จ้างเหมาขยายเขต เทศบาลต าบล
บา้นแซว จุด 2

                             15,300.00 30/9/2563 เลขที่ 3001763220 1



 วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ

ประจ าไตรมาสที ่3 (เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดอืน กันยายน พ.ศ. 2563)

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอเชยีงแสน

เหตุผลสนับสนุน
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ชือ่ผู้ประกอบการ
 เอกสารอ้างอิงล าดับ

ที่
รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง

 จ านวนเงินรวม
ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

107  0105513004762 บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
ซ้ือตลับหมึกสีด า SP 
230H(3K)11SP230TNHY

                               3,500.00 1/7/2563 เลขที่ 2001132315 1

108  0105513004762 บริษทั ริโก้ (ประเทศไทย )จ ากัด
ซ้ือลูกดรัมสร้างภาพ SP230 
(SP230DRUM)

                               4,222.00 1/7/2563 เลขที่ 200113106 1

109 นายฉัตรชัย ยอดผ่านเมือง
หนังสือพมิพไ์ทยรัฐ(ประจ าเดือน 
พฤษภาคม 2563)

                                 310.00 1/7/2563 เลขที่ 20011323584 1

110  1540300094799 ร้านเชียงแสนกิจการยาง
เปล่ียนน้ ามันเคร่ืองตามวาระ
(รถยนต์เช่าทะเบยีน กจ7917 ชร.)

                               1,000.00 1/7/2563 เลขที่ 2001132584 1

111 นายฉัตรชัย ยอดผ่านเมือง
หนังสือพมิพไ์ทยรัฐ(ประจ าเดือน 
มิถุนายน 2563)

                                 300.00 2/7/2563 เลขที่ 2001105242 1

112  3570700174818 ร้านเชียงแสนเคร่ืองเขียน วัสดุส านักงาน                                  900.00 30/7/2563 เลขที่ 2001203044 1

113 ร้านขวัญชัยคอมพวิเตอร์ ซ้ือเม้าส์ Gaming M280 HP                                  290.00 18/8/2563 เลขที่ 2001353486 1

114  3570700174818 ร้านเชียงแสนเคร่ืองเขียน วัสดุส านักงาน (บต.)                                  548.00 24/8/2563 เลขที่ 2001331046 1

115 นายฉัตรชัย ยอดผ่านเมือง
ซ้ือหนังสือพมิพไ์ทยรัฐ สิงหาคม 
2563

                                 310.00 15/9/2563 เลขที่ 2001441617 1

116 ร้านคลาสสิฟายด์เชียงแสน ซ้ือปา้ยไวนิล ร.9,ร.10                                1,000.00 15/9/2563 เลขที่ 2001440961 1


