


ล ำดบั
ที่

เลขประจ ำตวัผู้เสียภำษี/
เลขประจ ำตวัประชำชน

ชื่อผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดทุีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
จ ำนวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้ำง
วันทีเ่อกสำรอ้ำงอิง เลขทีเ่อกสำรอ้ำงอิง เหตผุลสนับสนุน

1  3510600006824 นายทวี เนตรผาบ ค่าจ้างบ ารุงรักษาสวน 8,505.00 4/01/2564 เลขที ่2000001231 1
2 บ้านยาป่าซางเภสัชกร ถุงมือเบอร์M 540 5/01/2564 เลขที ่2000006646 1
3 ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง ค่าบ ารุงฯบริเวณสนง. 50 5/01/2564 เลขที ่2000006517 1
4  0513563000137 45 แอร์ ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 10,220.00 5/01/2564 เลขที ่2000007178 1

5  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าเชื อเพลิงพาหนะดีเซล 2,964.18 6/01/2564
เลขที ่

2000008955,20000
08967,2000011010

1

6  3510400206374 น.ส.วิลาวัลย์ มูลกาวิน
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด กฟย.ต.
นครเจดีย์ เดือนธ.ค.63

1,000.00 6/01/2564 เลขที ่2000013676 1

7  3510600557961 นางสุมาลีย์ นาคะป่า ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 1,000.00 6/01/2564 เลขที ่2000008815 1
8  1509901149898 น  าด่ืมเฟรช ค่าน  าด่ืม 294 6/01/2564 เลขที ่2000013548 1
9  3510400206374 น.ส.วิลาวัลย์ มูลกาวิน ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 2,460.00 6/01/2564 เลขที ่2000013623 1
10  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าเชื อเพลิงพาหนะดีเซล 1,580.22 6/01/2564 เลขที ่2000009095 1
11  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าเชื อเพลิงพาหนะดีเซล 770.84 6/01/2564 เลขที ่2000009212 1
12  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าเชื อเพลิงพาหนะดีเซล 3,935.05 6/01/2564 เลขที ่2000013884 1
13  3501300833963 ธวัชชัยเอกสาร ค่าวัสดุส านักงาน 126 7/01/2564 เลขที ่2000019382 1
14  3501300833963 ธวัชชชัยเอกสาร ค่าวัสดุส านักงาน 575 7/01/2564 เลขที ่2000015128 1

15
สถานตรวจสภาพรถพระบาท
ตากผ้า

ค่าตรวจสภาพยานพาหนะ 200 7/01/2564 เลขที ่2000015027 1
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16  3501300833963 ธวัชชัยเอกสาร ค่าวัสดุส านักงาน 200 7/01/2564 เลขที ่2000017375 1
17 กรมขนส่งทางบก ภาษีและค่าFeeพาหนะ 1,350.00 7/01/2564 เลขที ่2000015010 1

18  0513562000923
หจก.เอ็น.พ.ีล าพูน เอ็นจิเนียริง 
แอนด์ เซอร์วิส

ค่าแรงจ้างเหมาชุดงาน ขยายเขต
บ้านแป้น

8,900.00 11/01/2564 เลขที ่5200003250 1

19  0513562000923
หจก.เอ็น พี ล าพูน เอ็นจิเนียร่ืง
 แอนด์เซอร์วิส

จ้างเหมาชุดงาน ขยายเขตบ้านป่า
ซางน้อย

9,000.00 11/01/2564 เลขที ่5200003149 1

20  0513562000923
หจก.เอ็น พี ล าพูน เอ็นจิเนียร่ืง
 แอนด์เซอร์วิส

ค่าแรงจ้างเหมาชุดงาน ขยายเขต
บ้านบวกคะยอม

8,200.00 11/01/2564 เลขที ่5200003172 1

21  0513562000923
หจก.เอ็น.พ.ีล าพูน เอ็นจิเนียริง 
แอนด์ เซอร์วิส

ค่าแรงจ้างเหมาชุดงาน ขยายเขต
บ้านใหม่ป่าฝาง

1,700.00 11/01/2564 เลขที ่5200003465 1

22 บ้านแซมเภสัชกร เจลแอลกอฮอล์ 345 12/01/2564 เลขที ่2000038032 1
23  0515560001002 บจก.เกียรติธนกุลธร ค่ากรวยกระดาษสีขาว,แก้วกระดาษ 336.45 12/01/2564 เลขที ่2100008486 1
24  0513554000731 หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ 6,810.00 12/01/2564 เลขที ่5200003832 1
25  3510600286681 นายพิชิต เรือนแก้ว ค่าวัสดุส านักงาน 800 12/01/2564 เลขที ่2000037071 1

26  0107537000882
บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพือ่ช าระ
เติมน  ามัน

ค่าน  ามันเชื่อเพลิงและหล่อล่ืน 22,953.54 13/01/2564 เลขที ่2100009017 1

27  3510600557961 นางสุมาลีย์ นาคะป่า
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมประจ าเดือน
ม.ค.

450 15/01/2564 เลขที ่2000052977 1

28  3510600286681
ร้านพ.ีอาร์.สติกเกอร์(นายพิชิต 
เรือนแก้ว)

ค่าสต๊ิกเกอร์โลโก้ 720 15/01/2564 เลขที ่2000057712 1

29  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าเชื อเพลิงพาหนะ 1,290.62 18/01/2564 เลขที ่2000066023 1
30  0105556101158 บ.เชาว์อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด ค่าซื อไฟฟ้า 6,089.65 18/01/2564 เลขที ่2000060685 1
31  0105556101158 บ.เชาว์อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด ค่าซื อไฟฟ้า 6,966.45 18/01/2564 เลขที ่2000060669 1
32  0515545000106 บจก.น ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าเชื อเพลิงพาหนะ 2,413.46 18/01/2564 เลขที ่2000066057 1
33  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าเชื่อเพลิงพาหนะ 2,071.55 18/01/2564 เลขที ่2000066123 1
34  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าเชื่อเพลิงพาหนะ 2,417.35 18/01/2564 เลขที ่2000066193 1
35  0105556101158 บ.เชาว์อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด ค่าซื อไฟฟ้า 5,548.50 18/01/2564 เลขที ่2000060689 1



36  0105556101158 บ.เชาว์อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด ค่าซื อไฟฟ้า 6,555.45 18/01/2564 เลขที ่2000060679 1
37  0105556101158 บ.เชาว์อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด ค่าซื อไฟฟ้า 7,884.35 18/01/2564 เลขที ่2000060674 1

38  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าเชื่อเพลิงพาหนะ 2,792.08 18/01/2564
เลขที ่

2000065892,20000
65961,2000065991

1

39  0105556101158 บ.เชาว์อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด ค่าซื อไฟฟ้า 5,555.35 18/01/2564 เลขที ่2000060694 1
40  0105556101158 บ.เชาว์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ค่าซื อไฟฟ้า 2,370.10 18/01/2564 เลขที ่2000060665 1
41  3510600666891 นายมงคล เนตรผาบ ค่าซ่อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 600 19/01/2564 เลขที ่2000073241 1

42  0503559005138 หจก.พนาพนธ์ป่าซาง ค่าเชื อเพลิงพาหนะ 171.96 19/01/2564
เลขที ่

2000069372,20000
69437

1

43  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าเชื่อเพลิงพาหนะ 108.46 19/01/2564 เลขที ่2000073378 1

44  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าเชื่อเพลิงพาหนะ 194.09 19/01/2564
เลขที ่

2000067674,20000
67681,200067712

1

45  3630200025860 ลุงดอนล้างรถ
ค่าจ้างเหมาล้างรถยนต์ 9กข3430 
กทม

220 22/01/2564 เลขที ่2001947585 1

46  0513548000563 หจก.ป่าซางกรุ๊ป
ค่าแรงจ้างเหมาขุดงานขยายเขต
เทศบาลต าบลมะกอก

5,200.00 26/01/2564 เลขที ่5200010515 1

47  0513562000923
หจก.เอ็น.พ.ีล าพูน เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ เซอร์วิส

ค่าแรงจ้างเหมาปรับปรุงพาดสาย
แรงสูง

5,050.00 26/01/2564 เลขที ่5200010587 1

48  0513554000731 หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ ค่าเปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง 1,325.00 26/01/2564 เลขที ่5200010531 1
49  0513554000731 หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ 14,695.00 26/01/2564 เลขที ่5200010544 1
50  0517334700501 หจก.ใจเจริญ ค่าเปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง 3,710.00 26/01/2564 เลขที ่5200010571 1
51  0513554000731 หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ 80-2722 ลพ 7,460.00 26/01/2564 เลขที ่5200010563 1



52  0513560001884 หจก.พงศกร วัสดุก่อสร้าง จัดซื ออุปกรณ์ด้านช่าง (จอบ) 320 27/01/2564 เลขที ่2000110312 1
53  0513554000731 หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ 80-5713ลพ 13,690.00 29/01/2564 เลขที ่5200012616 1

54  3510600006824 นายทวี เนตรผาบ
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาสวน เดือน 
มกราคม 2564

6,300.00 2/02/2564 เลขที ่2000130201 1

55  3501300062010 นายอภิชัย ไชยสมภาร
ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้นอกงานงาน 
งวดที่1/2564

61,000.00 3/02/2564 เลขที ่3001820608 1

56  3501300062010 นายอภิชัย ไชยสมภาร
จ้างเหมาตัดต้นไม้นอกแผนงาน 3 
งวด1/2564

47,500.00 3/02/2564 เลขที ่3001820611 1

57  3510600760260 นายสุนทร อินกองงาม ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา 2,760.00 3/02/2564 เลขที ่2000142640 1

58  0513548000563 หจก.ป่าซางกรุ๊ป
ค่าแรงงานขยายเขต คขก.2 บ้านแซม
(ซ.หลังตลาด)

8,000.00 3/02/2564 เลขที ่5200014498 1

59 ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง ค่าขยะ 50 3/02/2564 เลขที ่2000142471 1
60  0513554000731 หจก.ชัยพัมนายานยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ กย 4633 ชม 1,931.35 4/02/2564 เลขที ่5200015312 1

61  3510400206374 น.ส.วิลาวัลย์ มูลกาวิน
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดผ้าปู
ห้องนอนเวรแก้ไฟฟ้า กฟย.ต.นคร
เจดีย์

1,000.00 4/02/2564 เลขที ่2000145991 1

62  3510400206374 น.ส.วิลาวัลย์ มูลกาวิน
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด กฟย.ต.
นครเจดีย์ เดือน ม.ค. 64

2,460.00 4/02/2564 เลขที ่2000145946 1

63  0505519000030
บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขา
แม่ฮ่องสอน

ค่าน  ามันรถดีเซล 83-7957 ชม 865.61 5/02/2564 เลขที ่2100001456 1

64  0105536092641
บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิส
เทม

ค่าวัสดุส านักงาน กฟย.ต.นครเจดีย์ 652.34 5/02/2564 เลขที ่2100034384 1

65  3510600557961 นางสุมาลีย์ นาคะป่า
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ซักผ้าปู
ทีน่อน ปลอกหมอน ผ้าห่ม

1,000.00 8/02/2564 เลขที ่2000160553 1

66  0513553000045
หจก.เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพ
พลาย

ค่าวัสดุส านักงาน 1,551.40 8/02/2564 เลขที ่2000158830 1



67  0105536092641
บจก.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิส
เทม

ค่าวัสดุส านักงาน 504.68 8/02/2564 เลขที ่2100036123 1

68  3501300833963 ธวัชชัยเอกสาร
ค่าถ่ายเอกสาร เดือน ม.ค.64 แผนก
ก่อสร้าง

174 9/02/2564 เลขที ่2000167874 1

69  0105550069147 บจก.วิลคอน ดิสทริบิวชั่น
ค่าหมึกเคร่ืองปริ น Toner 
MFC-L2715DW

2,328.00 9/02/2564 เลขที ่2000166767 1

70  3501300833963 ธวัชชัยเอกสาร
ค่าถ่ายเอกสาร เดือน ม.ค.64 แผนก
บริการลูกค้า

350 9/02/2564 เลขที ่2000167894 1

71  0105550069147 บจก.วิลคอน ดิสทริบิวชั่น ค่าหมึก Toner MFC-L2715 DW 2,328.00 9/02/2564 เลขที ่2000166767 1
72  0513546001431 หจก.ล าพูนโกวิทเพาเวอร์กรุ๊ป ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขต บ้านก้วม 11,200.00 9/02/2564 เลขที ่3001823783 1

73  0513548000563 หจก.ป่าซางกรุ๊ป
ค่าแรงจ้างเหมาชุดงาน ขยายเขต 
บ้านสันมะกรูด

7,300.00 10/02/2564 เลขที ่5200018952 1

74  0513548000563 หจก.ป่าซางกรุ๊ป
ค่าแรงจ้างเหมาชุดงาน ขยายเขต
บ้านท่ากอม่วง

6,600.00 10/02/2564 เลขที ่5200018967 1

75  0513562000923
หจก.เอ็น.พ.ีล าพูน เอ็นจิเนียริง 
แอนด์ เซอร์วิส

ค่าแรงจ้างเหมาชุดงาน ย้ายแนวเสา 
บ้านป่าห้า

31,000.00 10/02/2564 เลขที ่5200018941 1

76  0513548000563 หจก.ป่าซางกรุ๊ป
ค่าแรงจ้างเหมาชุดงาน ขยายเขต
บ้านโป่งรู

22,200.00 10/02/2564 เลขที ่5200018997 1

77  0513548000563 หจก.ป่าซางกรุ๊ป
ค่าแรงจ้างเหมาชุดงาน ขยายเขต
บ้านไร่

3,700.00 10/02/2564 เลขที ่5200018992 1

78  0513548000563 หจก.ป่าซางกรุ๊ป
ค่าแรงจ้างเหมาชุดงาน ขยายเขต
บ้านต้นผึ ง

31,500.00 10/02/2564 เลขที ่5200018958 1

79  0513562000923
หจก.เอ็น.พ.ีล าพูน เอ็นจิเนียริง 
แอนด์ เซอร์วิส

ค่าแรงจ้างเหมาชุดงาน (คขก.2)บ้าน
ป่าบุก

4,300.00 10/02/2564 เลขที ่5200018939 1

80  0513548000563 หจก.ป่าซางกรุ๊ป ค่าแรงจ้างเหมาชุดงาน บ้านปากล้อง 7,000.00 10/02/2564 เลขที ่5200018978 1

81  0107537000882
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพือ่
ช าระบัตรเติมน  ามัน

ค่าน  ามันเชื อเพลิง เดือน มกราคม 
2564

27,266.46 11/02/2564 เลขที ่2100041853 1



82  3510600557961 นางสุมาลีย์ นาคะป่า
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ประจ าเดือน
 ก.พ. 64

500 11/02/2564 เลขที ่2000180319 1

83  3510600286681 พ.ีอาร์.สติกเกอร์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 660 11/02/2564 เลขที ่2000176171 1

84  3510600338916 ฉางข้าวน้อยบริการ
ค่าเปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง 80-9366
 ลพ

2,080.00 11/02/2564 เลขที ่2000176433 1

85  3510600286681 พ.ีอาร์.สติกเกอร์ ค่ากรอปรูปแสดงแผนผัง GIS 3,400.00 11/02/2564 เลขที ่2000176189 1

86  0503559005138 หจก.พนาพันธ์ป่าซาง
ค่าน  ามันเชื อเพลิง ดีเซล กฟย.ต.นคร
เจดีย์

3,572.71 15/02/2564 เลขที ่2000187707 1

87  0505556012178
บจก.มีคุณการไฟฟ้า แอนด์ 
ซีเอ็มอี กรุ๊ป

ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทดแทนอุปกรณ์เดิม
ทีช่ ารุด

2,562.62 15/02/2564 เลขที ่2100043427 1

88  0105556101158 บมจ.เชาว์อินเตอร์เนชั่นแนล ค่าซื อไฟฟ้า 5,178.60 15/02/2564 เลขที ่2000140368 1

89  0503559005138 หจก.พนาพันธ์ป่าซาง
ค่าน  ามันเชื อเพลิง แก็สโซฮอล์91 
กฟย.ต.นครเจดีย์

183.93 15/02/2564
เลขที ่

2000187462,20001
87467

1

90  0105556101158 บจก.เชาว์อินเตอร์เนชั่นแนล ค่าซื อไฟฟ้าSolar 2,212.55 15/02/2564 เลขที ่2000140362 1

91  0513553000045
หจก.เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพ
พลาย

ซื อแฟ้มเจาะกระดาษ 457.94 15/02/2564 เลขที ่2000183894 1

92  0107537000882
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพือ่
ช าระบัตรเติมน  ามัน

ค่าน  ามันเชื อเพลิง กฟย.ต.นครเจดีย์ 8,556.53 15/02/2564 เลขที ่2100043556 1

93  0105556101158 บจก.เชาว์อินเตอร์เนชั่นแนล ค่าซื อไฟฟ้า 5,384.10 15/02/2564 เลขที ่2000140364 1
94  0503559005138 หจก.พนาพนธ์ป่าซาง ค่าน  ามันรถยนต์ 80-7331 ลพ 1,819.72 15/02/2564 เลขที ่2000187636 1
95  0105556101158 บจก.เชาว์อินเตอร์เนชั่นแนล ค่าซื อไฟฟ้าSolar 5,815.65 15/02/2564 เลขที ่2000140367 1
96  3510100807194 ร้านถวิล ท้าวลอม ค่าซื อหลอดไฟ LED 9W 400 16/02/2564 เลขที ่2000194591 1
97  0513554000731 หจก.ชัยพัฒนา ยานยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ 80-4892 ลพ 12,080.00 17/02/2564 เลขที ่5200022113 1

98  0105543096169 บจก.โปร ไอ.ท.ี ลิ งค์
ค่ากระดาษม้วนชนืด THERMAL 7.8
 ซ.ม.

20,600.00 17/02/2564 เลขที ่2000201146 1



99  0513548000563 หจก.ป่าซางกรุ๊ป
ค่าแรงจ้างเหมาชุดงาน ขยายเขต 
เทศบาลต าบลมะกอก(บ่อน  าบาดาล
บ้านป่าหมุ้น)

5,700.00 17/02/2564 เลขที ่5200021511 1

100  0513562000923
หจก.เอ็น.พ.ีล าพูน เอ็นจิเนียริง 
แอนด์ เซอร์วิส

ค่าแรงจ้างเหมาชุดงาน ขยายเขต 
เทศบาลต าบลมะกอก(บ่อน  าบาดาล
บ้านป่าหมุ้น)

10,900.00 17/02/2564 เลขที ่5200021510 1

101  0105513004762 บจก.ริโก(้ประเทศไทย) ค่าตลับหมึกสีด า SP 230H (3K) 4,990.00 17/02/2564 เลขที ่2000201900 1

102  3510600236285 นางอ าไพร ชุมภูศรี
ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ 115 เควี ไตร
มาส 4/2563

13,500.00 18/02/2564 เลขที ่5200022825 1

103  0513548000857
หจก.นอธเวิดเซฟตี  แอนด์ ซัพ
พลาย

ค่าขาปีนเสา 3,500.00 18/02/2564 เลขที ่2100048369 1

104  3501200604504 ช่วยส่งเสริม(นายสุ่ม) ซ่อมรถยนต์ 80-4892ลพ 4,800.00 19/02/2564 เลขที ่5200023706 1

105  0105533032851
บจก.ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย)

ค่าเปล่ียนถ่ายน  ามันเคร่ือง,เช็กระยะ
 ทะเบียน 53-5446 กทม.

7,282.00 19/02/2564 เลขที ่2100050272 1

106  0505557000645 บจก.พ-ีมิกซ์ โปรดักส์ ค่าจ้างเหมารถเครน 25 ตัน 6,000.00 19/02/2564 เลขที ่2000215872 1

107  0515535000073 บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์
ซื ออุปกรณ์เคร่ืองเขียน กฟย.ต.นคร
เจดีย์

2,083.18 19/02/2564 เลขที ่2100049086 1

108  0513553000045
หจก.เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพ
พลาย

ซื อกระดาษ A4 80 แกรม 1,500.00 19/02/2564 เลขที ่2000213005 1

109  0515560001002 บจก.เกียรติธนกุลธร ค่าถุงขยะ 450 21/02/2564 เลขที ่2100019300 1
110  0105556101158 บจก.เชาว์อินเตอร์เนชั่นแนล ค่าซื อไฟฟ้าSolar 4,792.46 22/02/2564 เลขที ่2000140371 1
111  0107551000029 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ค่ากล่องกระดาษทิชชู่ 92.52 22/02/2564 เลขที ่2100052111 1
112  0105556101158 บจก.เชาว์อินเตอร์เนชั่นแนล ค่าซื อไฟฟ้าSolar 4,096.40 22/02/2564 เลขที ่2000140369 1
113  0105556101158 บจก.เชาว์อินเตอร์เนชั่นแนล ค่าซื อไฟฟ้า Solar 4,165.99 22/02/2564 เลขที ่2000140375 1
114  0505524000255 บจก.เชียงใหม่สยามทีวี เคร่ืองฟอกอากาศ 11,205.61 23/02/2564 เลขที ่2100054052 1
115  0125534003765 บจก.เค.เอส.โกลฟ หมวกนิรภัย สีน  าเงิน แบบปรับเล่ือน 470 23/02/2564 เลขที ่2000232288 1



116  0105539004352
บจก.เพาเวอร์บาย(สาขาซีพีเอ็น
เชียงใหม)่

ซื อดทรศัพท์ไร้สาย Panasonic 2,241.12 23/02/2564 เลขที ่2100053952 1

117  0107551000029 บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ต่าชุดสายรัด รุ้น Down3A-2-JD-8M 551.4 23/02/2564 เลขที ่2100053906 1

118  0505560001461 บจก.เรฟเซนส์
ค่าเคร่ืองวัดความต้านทานฉนวน
ดิจิตอล

23,000.00 23/02/2564 เลขที ่3001831173 1

119  0125534003765 บจก.เค.เอส.โกลฟ ซื อถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ 3,000.00 23/02/2564 เลขที ่5200025354 1
120  3510600236285 นางอ าไพร ชุมภูศรี ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ 20,000.00 25/02/2564 เลขที ่5200026428 1
121  0125534003765 บจก.เค.เอส.โกลฟ กรวยจราจร ขนาด 80 ซม. 4,500.00 25/02/2564 เลขที ่3001833349 1

122  0505558000738
บจก.ไทยดิจิตอล ซีเคียวริตี  ซิส
เต็มส์

เคร่ืองวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกฮอล์ 4,635.51 25/02/2564 เลขที ่2100056948 1

123  3510600236285 นางอ าไพร ชุมภูศรี ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ 15,000.00 25/02/2564 เลขที ่5200026411 1

124  0505535003056
บจก.แม่วังส่ือสาร แอนด์ ซัพ
พลาย

ซื อเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ 8,878.50 1/03/2564 เลขที ่2100058805 1

125  0573549001865 หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลียม ค่าเชื อเพลิง 934.58 1/03/2564 เลขที ่2100059357 1
126  3510600006824 นายทวี เนตรผาบ ค่าบ ารุงรักษาสวน เดือน ก.พ. 64 6,930.00 2/03/2564 เลขที ่2000259483 1
127  1509900628539 ล้านนาเภสัช สเปรย์แอลกอฮอล์ 650 2/03/2564 เลขที ่2000261524 1
128  3501200604504 บจก.ช่วยส่งเสริม(นายสุ่ม) ค่าจ้างเหมารถเครน 25 ตัน 6,000.00 3/03/2564 เลขที ่2000264177 1
129 ส านักงานเทศบาลต าบลป่าซาง ค่าขยะ 50 3/03/2564 เลขที ่2000263974 1

130  0513562000923
หจก.เอ็น.พ.ีล าพูน เอ็นจิเนียริง 
แอนด์ เซอร์วิส

จ้างเหมาชุดงาน ปรับปรุงเปล่ียนสาย
แรงสูงบ้านแม่แรง

4,730.00 4/03/2564 เลขที ่5200030774 1

131  0513548000563 หจก.ป่าซางกรุ๊ป
ค่าแรงจ้างเหมาชุดงาน ปป.หม้อ
แปลง บ้านหนองสร้อย(ดอยออม)

5,250.00 4/03/2564 เลขที ่5200030779 1



132  0107537002478 บมจ.เทเวศประกันภัย ค่าเบี ยประกัน-พาหนะ 25,864.56 4/03/2564

เลขที ่
2000269301,20002
69360,2000269414,
2000269480,20002
69510,2000269538,
2000269560,20002

69580

1

133  0505547001797 บจก.จันทร์เฟอร์นิเจอร์ ค่าโต๊ะท างานและเก้าอี 8,580.00 5/03/2564 เลขที ่3001837210 1

134  0513553000045
หจก.เอสเอ้นเทรดแอนด์ซัพ
พลาย

ซื อเคร่ืองเขียนส านักงาน 705.61 5/03/2564 เลขที ่2000283197 1

135  3510400206374 น.ส.วิลาวัลย์ มูลกาวิน
ค่าจ้างซักผ้าปูทีน่อนห้องเวรแก้
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟย.ต.นคร
เจดีย์ เดือน ก.พ. 64

1,000.00 8/03/2564 เลขที ่2000290485 1

136  3501300833963 ธวัชชัยเอกสาร
ค่าถ่ายเอกสาร กฟย.ต.นครเจดีย์ 
เดือน ก.พ. 64

150 8/03/2564 เลขที ่2000290262 1

137  0513553000045
หจก.เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพ
พลาย

ซื อกระดทษ A4 80 แกรม 1,500.00 8/03/2564 เลขที ่2000284975 1

138  0513553000045
หจก.เอสเอ็นเทรดแอนด์ซัพ
พลาย

ค่าวัสดุส านักงาน 1,042.06 8/03/2564 เลขที ่2000284885 1

139  3510400206374 น.ส.วิลาวัลย์ มูลกาวิน
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
สนง.กฟย.ต.นครเจดีย์ เดือน ก.พ. 64

2,214.00 8/03/2564 เลขที ่2000290509 1

140  3510600338916 ฉางข้าวน้อยบริการ ค่าปะยางรถยนต์ 83-7957 ชม 180 9/03/2564 เลขที ่2000294974 1

141  3501300833963 ธวัชชัยเอกสาร
ค่าถ่ายเอกสาร แผนกบริการลูกค้า
และการตลาด เดือน ก.พ. 64

150 9/03/2564 เลขที ่2000298151 1

142  3501200833963 ธวัชชัยเอกสาร
ค่าถ่ายเอกสารแผนกก่อสร้างและ
ปฏิบัติการ เดือน ก.พ. 64

188 10/03/2564 เลขที ่2000303701 1



143  0107537000882
บมจ.ธนาคารกรุงไทยเพือ่ช าระ
บัตรเติมน  ามัน

ค่าซื อน  ามันเชื อเพลิง โดยการใช้
บัตรฟลีทการ์ด

22,473.54 11/03/2564

เลขที ่
2100070647,21000
70654,2100070659,
2100070672,21000

70683

1

144  0573532000321 หจก.เด่นห้าปิโตเลียม ค่าน  ามันรถยนต์ 53-5446 กทม. 934.58 15/03/2564 เลขที ่2100073781 1

145  3510600557961 นางสุมาลีย์ นาคะป่า
ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูทีน่อน ปลอก
หมอน ผ้าห่ม ประจ าเดือน ก.พ. 64

1,000.00 15/03/2564 เลขที ่2000320788 1

146  0573549001865 หจก.ธนรักษ์ปิโตรเลียม ค่าน  ามันรถยนต์ 53-5446 กทม. 912.9 15/03/2564 เลขที ่2100073747 1

147  0503559005138 หจก.พนาพนธ์ป่าซาง ค่าเชื อเพลิง 2กธ7633 ชม 194.02 16/03/2564
เลขที ่

2000332575,20003
32616

1

148  0513554000731 หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ ซ่อมรถยนต์ 80-4892 ลพ 8,765.00 16/03/2564 เลขที ่3001842472 1

149  0107537000882
บมจ.กรุงไทย เพือ่ช าระบัตร
เติมน  ามัน

ค่าเชื อเพลิงพาหนะ 9,306.87 16/03/2564 เลขที ่2100076012 1

150  0513554000731 หจก.ชัยพัฒนายานยนต์ ค่าซ่อมรถยนต์ 80-4892ลพ 8,765.00 16/03/2564 เลขที ่3001842472 1
151  0503559005138 หจก.พนาพนธ์ป่าซาง ค่าน  ามันเชื อพลิง 80-7331ลพ 1,254.77 16/03/2564 เลขที ่2000332464 1
152  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าเชื อเพลิง 53-4939 กทม. ดีเซล 945.2 17/03/2564 เลขที ่2000335957 1
153  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าน  ามันเชื อเพลิง เล่ือยยนต์ 145.29 17/03/2564 เลขที ่2000336848 1

154  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าเชื อเพลิง 53-5446 กทม. ดีเซล 9,170.65 17/03/2564

เลขที ่
2000335635,20003
35645,2000335669,

2000335712

1

155  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าน  ามันเชื อเพลิง 2กธ-7631ชม 69.28 17/03/2564 เลขที ่2000335905 1
156  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าน  ามันเชื อเพลิง ขกก 643 ลพ 69.28 17/03/2564 เลขที ่2000337548 1



157  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป น  ามันเชื อเพลิง 80-7331 ลพ ดีเซล 2,812.13 17/03/2564
เลขที ่

2000335564,20003
35574

1

158  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าเชื อเพลิง 83-8152 ชม ดีเซล 1,848.22 17/03/2564 เลขที ่2000335596 1
159  0515545000106 บจก.น  ามันป่าซางกรุ๊ป ค่าน่ ามันเชื อเพลิงเคร่ืองตัดหญ้า 145.29 17/03/2564 เลขที ่2000337496 1
160  0105556101158 บจก.เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล ค่าซื อไฟฟ้า Solar 6,123.90 18/03/2564 เลขที ่2000329970 1
161  0105556101158 บจก.เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล ค่าซื อไฟฟ้า Solar 5,644.40 18/03/2564 เลขที ่2000329968 1
162  0105556101158 บจก.เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล ค่าซื อไฟฟ้า Solar 6,891.10 18/03/2564 เลขที ่2000329966 1
163  0105556101158 บจก.เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล ค่าซื อไฟฟ้า Solar 4,952.55 18/03/2564 เลขที ่2000329980 1
164  0105556101158 บจก.เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล ค่าซื อไฟฟ้า Solar 2,068.70 18/03/2564 เลขที ่2000329972 1
165  0105556101158 บจก.เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล ค่าซื อไฟฟ้า Solar 5,027.90 18/03/2564 เลขที ่2000329961 1
166  0105556101158 บจก.เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล ค่าซื อไฟฟ้า Solar 5,418.35 18/03/2564 เลขที ่2000329977 1
167  3510600286681 พ.ีอาร์.สติกเกอร์ ค่าตรายาง 400 19/03/2564 เลขที ่2000353559 1
168  3510600428419 นายสกล หอยแกว ค่าจ้างรถแบคโฮ 6,000.00 19/03/2564 เลขที ่2000352219 1

169  3510600236285 นางอ าไพร ชุมภูศรี
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้
กรณีพิเศษ

5,000.00 22/03/2564 เลขที ่3001845455 1

170  3510600236285 นางอ าไพร ชุมภูศรี
ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบ
จ าหน่ายกรณีพิเศษ

5,000.00 22/03/2564 เลขที ่3001845455 1

171  0513562000923
หจก.เอ็น.พ.ีล าพูน เอ็นจิเนียริง 
แอนด์ เซอร์วิส

จ้างเหมาชุดงาน ปป.หม้อแปลงบ้าน
หนองสร้อย (ดอยออม)

5,200.00 23/03/2564 เลขที ่3001846495 1

172  0513548000563 หจก.ป่าซางกรุ๊ป
ค่าจ้างเหมาชุดงาน ปป.หม้อแปลง
บ้านหนองสร้อย(ดอยออม)

5,200.00 23/03/2564 เลขที ่3001846491 1

173  0513563000374
หจก.ซี.ซี อิเลคทริค แอนด์ เอ็น
จิเนียร่ิง

ค่าล้างเคร่ืองปรับอากาศ 2,242.99 23/03/2564 เลขที ่2000368140 1

174  0105513004762 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) ค่าหมึกเคร่ืองปริ น 3,005.00 30/03/2564 เลขที ่2000403153 1

175  3220300407435 ลุงดอนล้างรถ(นายสมหวัง บุญม)ี ค่าล้างรถ Ford Ranger กย4633 240 30/03/2564 เลขที ่2000402756 1



176  0513548000563 หจก.ป่าซางกรุ๊ป จ้างขยายเขตบ้านป่าตึง 10,000.00 31/03/2564 เลขที ่3001851343 1

177  0513562000923 หจก.เอ็น.พ.ีล าพูน เอ้นจิเนียร่ิง
จ้างงานขยายเขตไฟทางหลวงชนบท
แยก 106-บ้านสะปุง๋

8,000.00 31/03/2564 เลขที ่3001851346 1

178 อู่มงคล
ค่าซ่อมรถจักรยยานยนต์ กษล 412 
ล าพูน

4,700.00 31/03/2564 เลขที ่2000402939 1

962,351.30รวม


