


วันที่ เลขที่
1  1344493534 ร้านอภิญญา สมุดบัญชี,ปากกา,ซองขาว,กระดาษ 1,434.00             5/1/2564 เลขที ่2002025994 1
2  1344493534 ร้านอภิญญา ถ่าน AA 120.00               5/1/2564 เลขที ่2002025989 1
3  3521300071478 โรงงานเมืองปานอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าน้้าด่ืม 1,500.00             5/1/2564 เลขที ่2002025981 1
4  3520700166971 ร้านกรีนก๊อปปี้ ซองขาวยาว 2 แพ็ค 80.00                 6/1/2564 เลขที ่2000010844 1
5  1540300101779 ร้าน บีบี สมายด์ ค่าพ่นสารชีวภัณฑ์ก้าจัดไวรัส 2,770.00             6/1/2564 เลขที ่2000011102 1
6  1540300101779 ร้าน บีบี สมายด์ ค่าพ่นสารชีวภัณฑ์ก้าจัดเชื้อไวรัส 4,500.00             7/1/2564 เลขที ่2000017451 1
7  0523561001055 หจก.ปนัดพงษ์การไฟฟ้า ซัพพลาย ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ 4,361.32             7/1/2564 เลขที ่3001805991 1
8  0523561001055 หจก.ปนัดพงษ์การไฟฟ้า ซัพพลาย ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ 26,516.74           7/1/2564 เลขที ่3001805995 1
9  0523561001055 หจก.ปนัดพงษ์การไฟฟ้า ซัพพลาย ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ 3,623.02             7/1/2564 เลขที ่3001805987 1
10  1529900329159 ดีแคร์ ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ 9กย 1003 กทม 240.00               11/1/2564 เลขที ่2000030341 1
11  0523532000194 หจก.วังเหนือปิโตรเลียม ค่าน้้ามันรถยนต์ 1ขฎ 3582 กทม 1,096.68             11/1/2564 เลขที ่2000027853 1
12  1920200005511 น.ส. จิรารัตน์ คิดว่อง ค่าซักผ้าปูทีน่อน,ปลอกหมอน,ผ้าห่ม 960.00               11/1/2564 เลขที ่2000030624 1
13  0523532000194 หจก.วังเหนือปิโตรเลียม ค่าน้้ามันรถจักรยานยนต์ ขตล 519 ลป 86.52                 11/1/2564 เลขที ่2000057906 1
14  0523532000194 หจก.วังเหนือปิโตรเลียม ค่าน้้ามันรถยนต์ 1ขฎ 3582 กทม 1,315.88             11/1/2564 เลขที ่2000027999 1
15  0523532000194 หจก.วังเหนือปิโตรเลียม ค่าน้้ามันรถยนต์ 1ขฎ 3582 กทม 1,237.32             11/1/2564 เลขที ่2000028044 1
16  3520600008819 ร้านเต็งไตรรัตน์โอสถ ถุงมือยาง 440.00               11/1/2564 เลขที ่2000030200 1
17  3520600329887 อู่เบิร์ดเซอร์วิส ค่าซ่อมรถยนต์ กจ 5807 ลป 22,760.00           12/1/2564 เลขที ่2000036384 1
18  3521300035358 นาย อานนท์ วิยานันต์ ค่าสูบส่ิงปฏิกูล 2,000.00             12/1/2564 เลขที ่2000036107 1
19  3520600329887 อู่เบิร์ดเซอร์วิส ค่าเปล่ียนถ่ายน้้าเคร่ืองบว 1723 ลป 6,620.00             12/1/2564 เลขที ่2000036449 1
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20  1540300101779 ร้าน บีบี สมายด์ ค่าพ่นสารชีวภัณฑ์ก้าจัดเชื้อโรค 1,500.00             12/1/2564 เลขที ่2000035717 1
21  3520600120228 เกียรติศิริการช่าง ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ ข 6850 ลป 14,980.00           13/1/2564 เลขที ่2000040908 1
22  3521300071478 โรงงานเมืองปานอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าน้้าด่ืม 2,040.00             15/1/2564 เลขที ่2000054373 1
23  3570300212453 ร้านเหรียญทอง ฝักบัวช้าระ,ฟอกกี้,ถุงร้อน,ถ่าน 770.00               15/1/2564 เลขที ่2000056986 1
24  0525556000889 บริษัท แอดไวซ์แจ้ห่ม จ้ากัด Flashdrive 16 GB 550.00               15/1/2564 เลขที ่2000054827 1
25  3839900239200 นาย เธียรศักด์ิ โลณะปาลวงษ์ ค่าหุม้เบาะรถยนต์ บว 1723 ลป 4,400.00             15/1/2564 เลขที ่2000053564 1
26  3570101421583 ลัคกี้ เทรดด้ิง ค่าหมึกพิมพ์ 49,200.00           18/1/2564 เลขที ่200066316 1
27  3520600167135 นายสากล ตามสัตย์ ค่าซักผ้าป,ูปลอกหมอน,ผ้าห่ม 1,260.00             18/1/2564 เลขที ่2000061421 1
28  1344493534 ร้านอภิญญา ดินสอ,กระดาษโน๊ต,ลวดเย็บกระดาษ 459.00               19/1/2564 เลขที ่2000073221 1
29  3521300081503 นางอรจิตร ล้่าดี ค่าซักผ้าปูทีน่อนเดือน ธ.ค. 2563 600.00               19/1/2564 เลขที ่2000072863 1
30  3520600078183 ร้านยอดเพ็ชร์ ปูนช้าง 1,350.00             20/1/2564 เลขที ่2000076560 1
31  3529900019261 บรรณศิลป์ แฟ้มอ่อน,แฟ้มใส่เอกสาร 1,470.00             20/1/2564 เลขที ่2000074653 1
32  0527334801275 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 8,990.00             21/1/2564 เลขที ่2000084206 1
33  1560100137346 นายมงคลชัย ประกอบศิลป์ ค่าจ้างเหมากั้นห้องและปรับปรุงห้องส่ือสาร 58,900.00           22/1/2564 เลขที ่3001814601 1
34  1529900317215 นายนธีพงษ์ เกิดปัญญา ค่าจ้างเหมาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 51,800.00           22/1/2564 เลขที ่3001814602 1
35  0994000443617 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ้ากัด ค่าน้้ามันรถจักรยานยนต์ ขคน 445 ลป 70.29                 25/1/2564 เลขที ่2000057373 1
36  0994000443617 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ้ากัด ค่าน้้ามันรถยนต์ 80-6445 ลป 2,153.36             25/1/2564 เลขที ่2000057481 1
37  0994000443617 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ้ากัด ค่าน้้ามันรถยนต์ 80-6445 ลป 1,616.55             25/1/2564 เลขที ่2000057874 1
38  3520600061001 อู่พรสวรรค์บริการ ค่าเปล่ียนถ่ายน้้ามันเร่ือง 80-9878 ลป 2,480.00             25/1/2564 เลขที ่2000095933 1
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39  0994000443617 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ้ากัด ค่าน้้ามันรถจักรยานยนต์ ขตล 521 ลป 115.15               25/1/2564 เลขที ่2000057505 1
40  0994000443617 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ้ากัด ค่าน้้ามันรถยนต์ 53-5447 1,989.60             25/1/2564 เลขที ่2000057974 1
41  0994000443617 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ้ากัด ค่าน้้ามันรถจักรยานยนต์ ขคน 445 ลป 70.29                 25/1/2564 เลขที ่2000057426 1
42  0994000443617 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ้ากัด ค่าน้้ามันรถยนต์ 80-6445 ลป 2,447.00             25/1/2564 เลขที ่2000057938 1
43  0994000443617 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ้ากัด ค่าน้้ามันรถยนต์ 80-0551 ลป 379.05               25/1/2564 เลขที ่2000057294 1
44  0994000443617 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ้ากัด ค่าน้้ามันรถยนต์ 9กย 1003 กทม 1,178.50             25/1/2564 เลขที ่2000057203 1
45  0994000443617 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ้ากัด ค่าน้้ามันรถยนต์ 9กย 1003 กทม 1,467.33             25/1/2564 เลขที ่2000057178 1
46  0994000443617 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ้ากัด ค่าน้้ามันรถยนต์ 80-6445 ลป 2,536.74             25/1/2564 เลขที ่2000057843 1
47  0994000443617 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ้ากัด ค่าน้้ามันรถยนต์ 9กย 1003 กทม 1,168.89             25/1/2564 เลขที ่2000057152 1
48  0994000443617 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ้ากัด ค่าน้้ามันรถยนต์ 80-6445 ลป 2,895.10             25/1/2564 เลขที ่2000057244 1
49  0503546003735 หจก.พ.ีเอ็น ปร้ินท์ ต้ิง เซ็นเตอร์ ค่าหมึกพิมพ์ BROTHER 7,000.00             25/1/2564 เลขที ่2000095247 1
50  0994000443617 สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม จ้ากัด ค่าน้้ามันรถจักยานยนต์ ขตล 521 ลป 117.15               25/1/2564 เลขที ่2000057327 1
51  0105519001331 บจก. กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จ้ากัด ค่าหมึกพิมพ์ EPSON 3,884.10             26/1/2564 เลขที ่2000104212 1
52  3720700092500 ร้านชัยโชค ถุงใส,ถุงหิว้ 300.00               27/1/2564 เลขที ่2000108849 1
53  0523562001873 ห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ดีชัวร์เฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางของ 2,400.00             27/1/2564 เลขที ่2000110908 1
54 1449900029971 เคเคบี เซอร์วิส แฟรชไดร์ 32 GB 300.00               27/1/2564 เลขที ่2000108486 1
55  3520600271340 นายไพทัน จ้าเดิม ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ 40,300.00           28/1/2564 เลขที ่3001817538 1
56  0527334801275 หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส ค่า DDR3 4 GB 2,000.00             28/1/2564 เลขที ่2000113747 1
57 1449900029971 เคเคบี เซอร์วิส Cable USB 3 MIF 350.00               28/1/2564 เลขที ่2000114005 1
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58  3520600105628 ร้านทรัพย์มณีพานิช พลาสติกเก็บสายไฟ 80.00                 28/1/2564 เลขที ่2000113878 1
59  3520600220524 นายเสริม ช่างซอ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ 36,400.00           28/1/2564 เลขที ่3001817544 1
60  3410401206905 นายประวิต ขันทแพทย์ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ แผนที ่4 คร้ังที ่1 39,500.00           28/1/2564 เลขที ่3001817550 1
61  3570300212453 ร้านเหรียญทอง สีน้้ามัน,แปรง,ปล๊ักไฟ,ถุงขยะ,เชือกฟาง 1,744.00             29/1/2564 เลขที ่2000120069 1
62 1449900029971 เคเคบี เซอร์วิส เมาส์ Wireless logitech 1,780.00             29/1/2564 เลขที ่2000119984 1
63  3520700166971 ร้านกรีนก๊อปปี้ ค่าถ่ายเอกสาร 620.00               31/1/2564 เลขที ่2000135355 1
64  3520600248852 นาย โชคชัย ณ น่าน ค่าจ้างท้าสวน 6,500.00             31/1/2564 เลขที ่2000131390 1
65  1529900701848 นาย ณรงค์ รักเพือ่น ค่าซักผ้าปูทีน่อนห้องเวรแก้ฯ 720.00               31/1/2564 เลขที ่2000128338 1
66  0573560006436 หจก.อุทยานเคร่ืองเขียน แฟ้ม,สมุด,ลวดเสียบ,คลิปหนีบ,กาว,คัดเตอร์ 1,094.00             2/2/2564 เลขที ่2000135057 1
67  0573560006436 หจก.อุทยานเคร่ืองเขียน น้้ายาถูพืน้,ไม้ม๊อบ,น้้ายาเช็ดกระจก,ฟองน้้า 2,212.00             2/2/2564 เลขที ่2000134995 1
68 1449900029971 เคเคบี เซอร์วิส เมาส์ไร้สาย 590.00               2/2/2564 เลขที ่2000130196 1
69  3570101421583 ลัคกี้ เทรดด้ิง ค่าหมึกพิมพ์ Brother 4,700.00             3/2/2564 เลขที ่2000139361 1
70  3520100912800 ร้านออโต้ ก๊อปปี้ ค่ากระดาษสี,ค่าถ่ายเอกสาร 1,320.00             3/2/2564 เลขที ่2000140721 1
71  3521300039094 ร้านบ้านของขวัญ ค่าถ่ายเอกสาร,ปากกาลบค้าผิด,กระดาษ 939.00               8/2/2564 เลขที ่2000158889 1
72  3521300071478 โรงงานเมืองปานอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าน้้าด่ืม 1,020.00             9/2/2564 เลขที ่2000165034 1
73 ก๊อปปี ้ปร้ินท์ ค่าถ่ายเอกสาร 728.00               9/2/2564 เลขที ่2000164699 1
74 ร้าน เอส เทคนิค ค่าถ่ายเอกสาร 140.00               9/2/2564 เลขที ่2000164802 1
75  0523560002180 หจก.เจียวพานิช เทปพันสายไฟ,ปล๊ักไฟ 1,320.00             11/2/2564 เลขที ่2000176961 1
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76  3570101421583 ลัคกี้ เทรดด้ิง ค่าหมึกพิมพ์ 11,000.00           11/2/2564 เลขที ่2000177514 1

77  1509900307970 ท.ีบ.ีแสตมป์ เซ็นเตอร์ ตรายาง 2,300.00             11/2/2564 เลขที ่2000176763 1
78  3521300255005 นางอรัญญา ประสาร ค่าซักผ้าปูทีน่อน 642.00               11/2/2564 เลขที ่2000177601 1
79  1509900307970 ท.ีบ.ีแสตมป์ เซ็นเตอร์ ตรายาง 1,800.00             11/2/2564 เลขที ่2000177282 1
80  0107544000043 บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ถังขยะ,มู่ล่ี 1,857.00             11/2/2564 เลขที ่2000176517 1
81  0107561000196 บมจ.ดูโฮม เก้าอี้ 2 ตัว 7,540.00             11/2/2564 เลขที ่2000178089 1
82  0105555021215 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ เสากั้น 1,940.00             11/2/2564 เลขที ่2000176615 1
83  1509900307970 ท.ีบ.ีแสตมป์ เซ็นเตอร์ ตรายาง 2,300.00             11/2/2564 เลขที ่2000177203 1
84  3570101421583 ลัคกี้ เทรดด้ิง ค่าหมึกพิมพ์ 22,000.00           11/2/2564 เลขที ่2000177501 1
85  0105555021215 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ้ากัด เสากั้น 970.00               11/2/2564 เลขที ่2000176631 1
86  0105533032851 บจก.ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น ค่าเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง 53-5447 กทม 7,743.54             16/2/2564 เลขที ่2000194443 1
87  3571100430661 อู่หนุ่มยานยนต์ ค่าเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง 80-8841 ลป 3,790.00             16/2/2564 เลขที ่2000194954 1
88  3571100430661 อู่หนุ่มยานยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ 80-8841 ลป 8,950.00             16/2/2564 เลขที ่2000194965 1
89  3520600271340 นายไพทัน จ้าเดิม ประแจบล็อกชุดจ้านวน 1 ชุด 2,480.00             17/2/2564 เลขที ่2000198920 1
90  1920200005511 น.ส. จิรารัตน์ คิดว่อง ค่าซักผ้าปูทีน่อน,ปลอกหมอน,ผ้าห่ม 960.00               18/2/2564 เลขที ่2000206011 1
91  3529900019261 บรรณศิลป์ ธงชาติ 120.00               18/2/2564 เลขที ่2000205780 1
92  1344493534 ร้านอภิญญา แฟ้มเอกสาร 98.00                 18/2/2564 เลขที ่2000208241 1
93  1509900307970 ท.ีบ.ีแสตมป์ เซ็นเตอร์ ตรายาง 760.00               18/2/2564 เลขที ่2000207720 1
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94  3529900019261 บรรณศิลป์ ตะกร้าใส่เอกสาร,ลวดเย็บ,ซองน้้าตาล 2,315.00             18/2/2564 เลขที ่2000205843 1
95  3570101421583 ลัคกี้ เทรดด้ิง ค่าหมึกพิมพ์ Fuji xerox 4,500.00             19/2/2564 เลขที ่2000211083 1
96  0107537000521 บมจ. สยามแม็คโคร น้้ายาล้างจาน,กระดาษเช็ดมือ,ผงซักฟอก 2,539.00             19/2/2564 เลขที ่2000212208 1
97  3520600221750 ร้านศิริวัฒน์ คีมฟิตแท,้ไขควงวัดไฟ,ไขควงแบน 4,950.00             19/2/2564 เลขที ่2000211449 1
98  3520600196941 พกรณ์พาณิชย์ ค่าซ่อมรถยนต์ 80-6445 ลป 12,210.00           22/2/2564 เลขที ่2000222750 1
99 0994000436505 อบต.วิเชตนคร ค่าเก็บและขนมูลฝอยเดือน ม.ค. 2564 100.00               22/2/2564 เลขที ่2000218383 1
100  3570300212453 ร้านเหรียญทอง ถ่าน,ไม้กวาด,สายฉีด,กรรไกรตัดกิ่ง,สายยาง 1,310.00             22/2/2564 เลขที ่2000219837 1
101 0994000436505 อบต.วิเชตนคร ค่าเก็บและขนมูลฝอยเดือน ธ.ค. 2563 100.00               22/2/2564 เลขที ่2000218372 1
102  3720700092500 ร้านชัยโชค แก้วพลาสติก 150.00               25/2/2564 เลขที ่2000242935 1
103  3520600248852 นายโชคชัย ณ น่าน ค่าจ้างท้าสวน 6,500.00             28/2/2564 เลขที ่2000251460 1
104  3520600220524 นาย เสริม ช่างซอ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ แผนที ่5 คร้ังที ่1 42,100.00           2/3/2564 เลขที ่3001834375 1
105  3520600396088 นายทอง อ่อนหวาน ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ 50,000.00           2/3/2564 เลขที ่5200050566 1
106  0523561001055 หจก.ปนัดพงษ์การไฟฟ้า ซัพพลาย ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ 6,423.21             2/3/2564 เลขที ่3001834424 1
107  0523561001055 หจก.ปนัดพงษ์การไฟฟ้า ซัพพลาย ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ 6,227.40             2/3/2564 เลขที ่3001834410 1
108  0523561001055 หจก.ปนัดพงษ์การไฟฟ้า ซัพพลาย ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ 14,267.38           2/3/2564 เลขที ่3001834443 1
109  0523561001055 หจก.ปนัดพงษ์การไฟฟ้า ซัพพลาย ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ 2,495.24             2/3/2564 เลขที ่3001834412 1
110  0523561001055 หจก.ปนัดพงษ์การไฟฟ้า ซัพพลาย ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ 5,453.79             2/3/2564 เลขที ่3001834451 1
111  0523561001055 หจก.ปนัดพงษ์การไฟฟ้า ซัพพลาย ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ 5,024.72             2/3/2564 เลขที ่3001834418 1
112  0523561001055 หจก.ปนัดพงษ์การไฟฟ้า ซัพพลาย ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ 7,507.12             2/3/2564 เลขที ่3001834402 1
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113  0523561001055 หจก.ปนัดพงษ์การไฟฟ้า ซัพพลาย ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ 25,140.72           2/3/2564 เลขที ่3001834462 1
114  0523561001055 หจก.ปนัดพงษ์การไฟฟ้า ซัพพลาย ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ 7,982.20             2/3/2564 เลขที ่3001834476 1
115  0523561001055 หจก.ปนัดพงษ์การไฟฟ้า ซัพพลาย ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตระบบจ้าหน่าย 9,245.87             2/3/2564 เลขที ่3001834470 1
116  0523561001055 หจก.ปนัดพงษ์การไฟฟ้า ซัพพลาย ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ 5,251.56             2/3/2564 เลขที ่3001834455 1
117  3520600271340 นายไพทัน จ้าเดิม ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ แผนที ่9 คร้ังที ่1 41,500.00           2/3/2564 เลขที ่3001834392 1
118  0523561001055 หจก.ปนัดพงษ์การไฟฟ้า ซัพพลาย ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ 1,540.80             2/3/2564 เลขที ่3001834433 1
119  1529900701848 นายณรงค์ รักเพือ่น ค่าซักผ้าปูทีน่อน,ปลอกหมอนห้องเวรแก้ฯ 720.00               4/3/2564 เลขที ่2000271273 1
120  1521300034061 น.ส. จันทิรา รักพงษ์ ค่าขยะ 150.00               4/3/2564 เลขที ่2000272672 1
121  3570300212453 ร้านเหรียญทอง หลอดไฟ,เบรคเกอร์ 1,680.00             4/3/2564 เลขที ่2000275146 1
122  3520600061001 อู่พรสวรรค์บริการ ค่าปะยางรถยนต์ 6กม 1690 กทม 150.00               5/3/2564 เลขที ่2000280605 1
123  3520600033082 นายทวน จตุพรจรัส ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ 38,000.00           5/3/2564 เลขที ่3001834366 1
124  1920200005511 น.ส. จิรารัตน์ คิดว่อง ค่าซักผ้าปูทีน่อน,ปลอกหมอน ห้องเวรแก้ฯ 960.00               5/3/2564 เลขที ่2000280318 1
125 3520600007022 นานาเทคนิค ปากกา,กรรไกร,เทปใส,น้้ายาลบค้าผิด 1,078.00             8/3/2564 เลขที ่2000289045 1
126  3520600057241 อู่อุดรการช่าง ค่าซ่อมท้าสีหลังคารถยนต์ 81-0551 ลป 5,000.00             8/3/2564 เลขที ่2000289201 1
127  1520700109190 นาย ชัยชนะ พะย๋า ค่าจ้างเหมาปรับปรุงร้ัวประตู 16,706.00           8/3/2564 เลขที ่2000289649 1
128  3570300212453 ร้านเหรียญทอง เชือกขาว,จอบ,รอก 1,880.00             8/3/2564 เลขที ่2000288882 1
129  3521300255005 นาง อรัญญา ประสาร ค่าซักผ้าปูทีน่อนห้องเวรแก้ฯ 600.00               8/3/2564 เลขที ่2000289312 1
130 3520600007022 นานาเทคนิค ค่าถ่ายเอกสาร 815.00               8/3/2564 เลขที ่2000288989 1
131  3521300071478 โรงงานเมืองปานอาหารและเคร่ืองด่ืม น้้าด่ืม 1,500.00             9/3/2564 เลขที ่2000294777 1
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132  3521300071478 โรงงานเมืองปานอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าน้้าด่ืม 750.00               10/3/2564 เลขที ่2000300135 1
133  3520700158596 วังเหนือคัลเลอร์แลป กรอบรูป 750.00               15/3/2564 เลขที ่2000428481 1
134  3520100912800 ร้านออโต้ ก๊อปปี้ ค่ากระดาษA4, ค่าถ่ายเอกสาร 1,320.00             15/3/2564 เลขที ่2000323794 1
135  1102700382002 ไร่หญ้าเกตุแก้ว ค่าหญ้านวลน้อย 460.00               15/3/2564 เลขที ่2000324004 1
136  3521300296135 นางโสภา เทพสิงห์ ทีน่อน,หมอน,ผ้าปูทีน่อน,ปลอกหมอน 8,380.00             16/3/2564 เลขที ่2000329776 1
137  3520600033082 นายทวน จตุพรจรัส ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ 35,200.00           17/3/2564 เลขที ่3001843549 1
138  1529900253055 นายศรชัย รักเพือ่น ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ 25,000.00           17/3/2564 เลขที ่3001843577 1
139  3520600271340 นายไพทัน จ้าเดิม ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ 42,600.00           17/3/2564 เลขที ่3001843540 1
140  3520600334015 นายทองอยู่ รักสัตย์ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ 42,600.00           17/3/2564 เลขที ่3001843556 1
141  3520600248852 นายโชคชัย ณ น่าน ดินปลูก 800.00               18/3/2564 เลขที ่2000346636 1
142 1449900029971 เคเคบี เซอร์วิส แฟลชไดร์ 160.00               18/3/2564 เลขที ่2000346400 1
143  3520600061001 อู่พรสวรรค์บริการ ค่าซ่อมรถยนต์ 80-9878 ลป 10,950.00           29/3/2564 เลขที ่2000390824 1
144  0107537000521 บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) น้้ายาล้างจาน,สบูเ่หลว,กระดาษเช็ดมือ 2,828.00             29/3/2564 เลขที ่2000393657 1
145  3529900019261 บรรณศิลป์ แฟ้มอ่อน,กล่องใส่แฟ้ม,เทปใส,เทปลบค้าผิด 2,843.00             29/3/2564 เลขที ่2000393777 1
146  1540300101779 ร้าน บีบี สมายด์ เคร่ืองฟอกอากาศจ้านวน 1 เคร่ือง 11,300.00           29/3/2564 เลขที ่3001844347 1
147  1529900317215 นายนธีพงษ์ เกิดปัญญา จัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกาย 3 เคร่ือง 6,870.00             29/3/2564 เลขที ่5200045249 1
148  3529900019261 บรรณศิลป์ ธงชาติ 180.00               29/3/2564 เลขที ่2000393842 1
149  3521300071478 โรงงานเมืองปานอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าน้้าด่ืม 600.00               31/3/2564 เลขที ่2000426644 1
150  1540300101779 ร้าน บี บี สมายด์ รองเท้านิรภัย,หมวกนิรภัย 11,800.00           31/3/2564 เลขที ่2000405350 1



วันที่ เลขที่
เหตผุล

สนับสนุน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ไดร้ับการคัดเลือกและสาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที ่1/2564 (เดอืน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2564) 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง
เอกสารอ้างอิง

ล าดบัที่
เลขประจ าตวัผู้เสีย
ภาษี/เลขประจ าตวั

ประชาชน

ชื่อผู้ประกอบการ รายการพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
 จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง

151  3521300255005 นาง อรัญญา ประสาร ค่าซักผ้าปูทีน่อนห้องเวรแก้ฯ 600.00               31/3/2564 เลขที ่2000426874 1
152  1540300101779 ร้าน บีบี สมายด์ รองเท้านิรภัย 8,000.00             31/3/2564 เลขที ่2000427956 1

รวมทัง้ส้ิน 1,083,871.13      


