
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี จ ำนวนเงินรวม เหตุผล

เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

1 1560500068431 นางสาวอนันตญา ชาวแพร่ จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8,400.00         01/04/2565 เล่มท่ี 1 

บ้านป่ายางมน เดือน มีนาคม 2565 เลขท่ี 15 

2 3101701425355 นายประสงค์  สารอุบล จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 9,000.00         01/04/2565 เล่มท่ี 17 

ในปีงบประมาณ 2565 เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี เลขท่ี 2 

ขับรถบรรทุก 6 ล้อ ติดกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า

และรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วน

ต าบลรอบเวียง  ประจ าเดือน มีนาคม 2565

3 1579900259541 นายสิทธิชัย  ปัญญารัก จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 9,000.00         01/04/2565 เล่มท่ี 10

โดยท าหน้าท่ี ขับรถบรรทุกน  า(ดีเซล) เลขท่ี 10 

ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ  และรถยนต์ส่วนกลางใน

การรับส่งเอกสารขององค์การบริหารส่วนต าบล

รอบเวียง  และจะต้องดูแลรักษาท าความสะอาด

หรือรับผิดชอบรถยนต์ท่ีได้รับมอบหมาย

ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  สะอาด  เรียบร้อย

พร้อมให้บริการตลอดเวลา ประจ าเดือน มี.ค.65

4 1620600009541 นางดวงธิดา ทาหน่อทอง จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,000.00         01/04/2565 เล่มท่ี 3 

ส านักงาน อบต.รอบเวียง พื นท่ี 294  ตร.ม. , เลขท่ี 1

ห้องประชุมพวงแสด 1 พื นท่ี 420 ตร.ม. , ฯลฯ

ประจ าเดือน มีนาคม 2565

5 1570400235009 นายวิศิษฐ์  กาวิชัย จ้างเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

ประจ าเดือน มีนาคม 2565

9,000.00         01/04/2565 เล่มท่ี 1 เลขท่ี 1

ท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี จ ำนวนเงินรวม เหตุผล

เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

ท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

6 3570100416233 นางสาวนฤมล  รินท้าว จ้างเหมา ท าความสะอาดอาคารศูนย์บูรณาการ

ข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน  ชั น 1  พื นท่ี 

 475  ตร.ม. , อาคารศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสาร

และบริการประชาชน  ชั น 2  พื นท่ี  316  ตร.ม. ,

 อาคารเก็บพัสดุ พื นท่ี 210 ตร.ม. , ห้องน  า 2 

(หลังห้องประชุมพวงแสด 1)  พื นท่ี  45  ตร.ม.  

และให้บริการน  าด่ืมแก่ผู้มาติดต่อราชการ 

ประจ าเดือนมีนาคม 2565

8,000.00         01/04/2565 เล่มท่ี 2 เลขท่ี 20

7 1250200187046 นางสาวหทัยรัตน์ วงค์ป๋ัน จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนงาน

ธุรการ ประจ าเดือน มีนาคม 2565

9,000.00         01/04/2565 เล่มท่ี 1 เลขท่ี 14

8 352010589506 นายศรีวรรณ ศรีไชยวงค์ จ้างเหมาท าการเปิด – ปิดอาคารศูนย์บริหาร

จัดการแหล่งท่องเท่ียวหาดเชียงราย  ดูแลการ

จัดการขยะบริเวณโดยรอบพื นท่ี , ท าความสะอาด

บริเวณโดยรอบ  และตัดหญ้าสนามกีฬาหาด

เชียงรายและบริเวณรอบๆ พื นท่ี  รวมทั งดูแล

บ ารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับของ   ศูนย์บริหาร

จัดการแหล่งท่องเท่ียวหาดเชียงราย  มีพื นท่ี

รับผิดชอบทั งหมด  15 ไร่  ประจ าเดือน มีนาคม 

2565

8,000.00         01/04/2565 เล่มท่ี 1 เลขท่ี 34 



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี จ ำนวนเงินรวม เหตุผล

เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

ท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

9 4570100006491 นางสาวทัศน์วรรณ มะโนสา ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านป่ายางมน หมู่ท่ี 5 และทรัพย์สินของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน มีพื นท่ีรับผิดชอบ 

โรงอาหาร 40 ตร.ม. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

140 ตร.ม. ห้องน  า 1 พื นท่ี 4.5 ตร.ม. ห้องน  า 2 

4.5 ตร.ม. อาคารห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ ศพด.บ้าน

ป่ายางมน 54 ตรม. พื นท่ีสนามเด็กเล่น และพื นท่ี

บริเวณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั งหมด 1 ไร่ 

ให้บริการ

น  าด่ืมแก่ผู้มาติดต่อราชการช่วยดูแลเด็กก่อนวัย

เรียน เพ่ือท าความสะอาด ศพ.บ้านป่ายางมนและ

ทรัพย์สินของ 

ศพด.บ้านป่ายางมน ประจ าเดือนมีนาคม 2565

6,500.00         01/04/2565 เล่มท่ี 1 เลขท่ี 22

10 1482749404 น  าด่ืมอาร์โอ สุภาวดี น  าด่ืม อบต.รอบเวียง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 720.00            19/04/2565 เล่มท่ี 35 เลขท่ี 1732

11 1482749404 น  าด่ืมอาร์โอ สุภาวดี น  าด่ืม ศพด.ป่ายางมน ประจ าเดือน มีนาคม 2565 180.00            19/04/2565 เล่มท่ี 35 เลขท่ี 1731

12 573560003488 หจก.ร้านยารักษ์สุขภาพ ค่าวัสดุโครงการควบคุมโรคระบาด ประจ าปี

งบประมาณ 2565

9,353.00         21/04/2565 SO-0460003

13 573557002506 หจก.เพาเวอร์ปริ นซัพพลาย ป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ประจ าปีงบประมาณ

330.00            22/04/2565 INV2022040005



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี จ ำนวนเงินรวม เหตุผล

เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

ท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

14 573532000321 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม น  ามันของส านักปลัด ประจ าเดือน มีนาคม 2565 6,468.00         11/04/2565 B2-220511

15 573532000321 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม น  ามันของคลัง ประจ าเดือน มีนาคม 2565 1,847.00         11/04/2565 B2-220512

16 573532000321 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม น  ามันของโครงการควบคุมโรคระบาด  

ประจ าเดือน มีนาคม 2565

125.00            11/04/2565 B2-220510

17 573532000321 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม น  ามันของกองช่าง  ประจ าเดือน มีนาคม 2565 4,926.00         11/04/2565 B2-220509

18 573557002506 หจก.เพาเวอร์ปริ นซัพพลาย ป้ายโครงการอนนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมฯ

 ประจ าปีงบประมาณ 2565

330.00            26/04/2565 INV2022040010

19 3570501219447 ร้านทรูมอร์โร่ไอเดียกรุ๊ป ป้ายโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพครูและ

บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565

330.00            26/04/2565 เลขท่ี 04-042

20 3570501219447 ร้านทรูมอร์โร่ไอเดียกรุ๊ป ป้ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ประจ าปี

งบประมาณ 2565

330.00            26/04/2565 เลขท่ี 04-043

21 3570501219447 ร้านทรูมอร์โร่ไอเดียกรุ๊ป ป้ายโครงการประเพณีสรงน  าพระ ประจ าปี

งบประมาณ 2565

330.00            26/04/2565 เลขท่ี 04-044

22 3570501219447 ร้านทรูมอร์โร่ไอเดียกรุ๊ป ป้ายโครงการถ่ายทอดสืบสารวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ประจ าปีงบประมาณ 2565

330.00            03/05/2565 เลขท่ี 04-045

23 573532000321 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม น  ามันของส านักปลัด เดือนเมษายน 2565 4,651.00         11/05/2565 B2-220639

24 573532000321 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม น  ามันของกองคลัง  เดือนเมษายน 2565 2,208.60         11/05/2565 B2-220640

25 573532000321 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม น  ามันของกองช่าง  เดือนเมษายน 2565 1,170.00         11/05/2565 B2-220641

26 1560500068431 นางสาวอนันตญา ชาวแพร่ จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9,000.00         11/05/2565 เล่มท่ี 1 

บ้านป่ายางมน เดือน เมษายน 2565 เลขท่ี 16 

27 3101701425355 นายประสงค์  สารอุบล จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 9,000.00         11/05/2565 เล่มท่ี 17 



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี จ ำนวนเงินรวม เหตุผล

เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

ท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

ในปีงบประมาณ 2565 เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี เลขท่ี 3

ขับรถบรรทุก 6 ล้อ ติดกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า

และรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วน

ต าบลรอบเวียง  ประจ าเดือน เมษายน 2565

28 1579900259541 นายสิทธิชัย  ปัญญารัก จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 9,000.00         11/05/2565 เล่มท่ี 10

โดยท าหน้าท่ี ขับรถบรรทุกน  า(ดีเซล) เลขท่ี 11

ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ  และรถยนต์ส่วนกลางใน

การรับส่งเอกสารขององค์การบริหารส่วนต าบล

รอบเวียง  และจะต้องดูแลรักษาท าความสะอาด

หรือรับผิดชอบรถยนต์ท่ีได้รับมอบหมาย

ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  สะอาด  เรียบร้อย

พร้อมให้บริการตลอดเวลา ประจ าเดือนเมษายน 

2565

29 1620600009541 นางดวงธิดา ทาหน่อทอง จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,000.00         11/05/2565 เล่มท่ี 3 

ส านักงาน อบต.รอบเวียง พื นท่ี 294  ตร.ม. , เลขท่ี 2 

ห้องประชุมพวงแสด 1 พื นท่ี 420 ตร.ม. , ฯลฯ

ประจ าเดือน เมษายน 2565

30 1570400235009 นายวิศิษฐ์  กาวิชัย จ้างเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

ประจ าเดือน เมษายน 2565

9,000.00         11/05/2565 เล่มท่ี 1 เลขท่ี 2



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี จ ำนวนเงินรวม เหตุผล

เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

ท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

31 3570100416233 นางสาวนฤมล  รินท้าว จ้างเหมา ท าความสะอาดอาคารศูนย์บูรณาการ

ข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน  ชั น 1  พื นท่ี 

 475  ตร.ม. , อาคารศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสาร

และบริการประชาชน  ชั น 2  พื นท่ี  316  ตร.ม. ,

 อาคารเก็บพัสดุ พื นท่ี 210 ตร.ม. , ห้องน  า 2 

(หลังห้องประชุมพวงแสด 1)  พื นท่ี  45  ตร.ม.  

และให้บริการน  าด่ืมแก่ผู้มาติดต่อราชการ 

ประจ าเดือนเมษายน 2565

8,000.00         11/05/2565 เล่มท่ี 2 เลขท่ี 21

32 1250200187046 นางสาวหทัยรัตน์ วงค์ป๋ัน จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนงาน

ธุรการ ประจ าเดือน เมษายน  2565

9,000.00         11/05/2565 เล่มท่ี 1 เลขท่ี 15

33 352010589506 นายศรีวรรณ ศรีไชยวงค์ จ้างเหมาท าการเปิด – ปิดอาคารศูนย์บริหาร

จัดการแหล่งท่องเท่ียวหาดเชียงราย  ดูแลการ

จัดการขยะบริเวณโดยรอบพื นท่ี , ท าความสะอาด

บริเวณโดยรอบ  และตัดหญ้าสนามกีฬาหาด

เชียงรายและบริเวณรอบๆ พื นท่ี  รวมทั งดูแล

บ ารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับของ   ศูนย์บริหาร

จัดการแหล่งท่องเท่ียวหาดเชียงราย  มีพื นท่ี

รับผิดชอบทั งหมด  15 ไร่  ประจ าเดือน เมษายน 

2565

8,000.00         11/05/2565 เล่มท่ี 1 เลขท่ี 35



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี จ ำนวนเงินรวม เหตุผล

เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

ท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

4570100006491 นางสาวทัศน์วรรณ มะโนสา ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านป่ายางมน หมู่ท่ี 5 และทรัพย์สินของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน มีพื นท่ีรับผิดชอบ 

โรงอาหาร 40 ตร.ม. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

140 ตร.ม. ห้องน  า 1 พื นท่ี 4.5 ตร.ม. ห้องน  า 2 

4.5 ตร.ม. อาคารห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ ศพด.บ้าน

ป่ายางมน 54 ตรม. พื นท่ีสนามเด็กเล่น และพื นท่ี

บริเวณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั งหมด 1 ไร่ 

ให้บริการ

น  าด่ืมแก่ผู้มาติดต่อราชการช่วยดูแลเด็กก่อนวัย

เรียน เพ่ือท าความสะอาด ศพ.บ้านป่ายางมนและ

ทรัพย์สินของ 

ศพด.บ้านป่ายางมน ประจ าเดือนเมษายน  2565

7,500.00         11/05/2565 เล่มท่ี 1 เลขท่ี 23

34 1560500068431 นางสาวอนันตญา ชาวแพร่ จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9,000.00         01/06/2565 เล่มท่ี 1 

บ้านป่ายางมน เดือน พฤษภาคม2565 เลขท่ี 17 

35 3101701425355 นายประสงค์  สารอุบล จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 9,000.00         01/06/2565 เล่มท่ี 17 

ในปีงบประมาณ 2565 เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี เลขท่ี 4

ขับรถบรรทุก 6 ล้อ ติดกระเช้าซ่อมแซมไฟฟ้า

และรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วน

ต าบลรอบเวียง  ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี จ ำนวนเงินรวม เหตุผล

เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

ท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

36 1579900259541 นายสิทธิชัย  ปัญญารัก จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 9,000.00         01/06/2565 เล่มท่ี 10

โดยท าหน้าท่ี ขับรถบรรทุกน  า(ดีเซล) เลขท่ี 12

ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ  และรถยนต์ส่วนกลางใน

การรับส่งเอกสารขององค์การบริหารส่วนต าบล

รอบเวียง  และจะต้องดูแลรักษาท าความสะอาด

หรือรับผิดชอบรถยนต์ท่ีได้รับมอบหมาย

ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  สะอาด  เรียบร้อย

พร้อมให้บริการตลอดเวลา ประจ าเดือนพฤษภาคม

 2565

37 1620600009541 นางดวงธิดา ทาหน่อทอง จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 8,000.00         01/06/2565 เล่มท่ี 3 

ส านักงาน อบต.รอบเวียง พื นท่ี 294  ตร.ม. , เลขท่ี 3

ห้องประชุมพวงแสด 1 พื นท่ี 420 ตร.ม. , ฯลฯ

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565

38 1570400235009 นายวิศิษฐ์  กาวิชัย จ้างเหมาบริการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565

9,000.00         01/06/2565 เล่มท่ี 1 เลขท่ี 3



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี จ ำนวนเงินรวม เหตุผล

เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

ท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

39 3570100416233 นางสาวนฤมล  รินท้าว จ้างเหมา ท าความสะอาดอาคารศูนย์บูรณาการ

ข้อมูลข่าวสารและบริการประชาชน  ชั น 1  พื นท่ี 

 475  ตร.ม. , อาคารศูนย์บูรณาการข้อมูลข่าวสาร

และบริการประชาชน  ชั น 2  พื นท่ี  316  ตร.ม. ,

 อาคารเก็บพัสดุ พื นท่ี 210 ตร.ม. , ห้องน  า 2 

(หลังห้องประชุมพวงแสด 1)  พื นท่ี  45  ตร.ม.  

และให้บริการน  าด่ืมแก่ผู้มาติดต่อราชการ 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565

8,000.00         01/06/2565 เล่มท่ี 2 เลขท่ี 22

40 1250200187046 นางสาวหทัยรัตน์ วงค์ป๋ัน จ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนงาน

ธุรการ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565

9,000.00         01/06/2565 เล่มท่ี 1 เลขท่ี 16

41 352010589506 นายศรีวรรณ ศรีไชยวงค์ จ้างเหมาท าการเปิด – ปิดอาคารศูนย์บริหาร

จัดการแหล่งท่องเท่ียวหาดเชียงราย  ดูแลการ

จัดการขยะบริเวณโดยรอบพื นท่ี , ท าความสะอาด

บริเวณโดยรอบ  และตัดหญ้าสนามกีฬาหาด

เชียงรายและบริเวณรอบๆ พื นท่ี  รวมทั งดูแล

บ ารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับของ   ศูนย์บริหาร

จัดการแหล่งท่องเท่ียวหาดเชียงราย  มีพื นท่ี

รับผิดชอบทั งหมด  15 ไร่  ประจ าเดือน 

พฤษภาคม2565

8,000.00         01/06/2565 เล่มท่ี 1 เลขท่ี 36



เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี จ ำนวนเงินรวม เหตุผล

เลขประจ ำตัวประชำชน ท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วันท่ี เลขท่ี สนับสนุน

ท่ี ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง เอกสำรอ้ำงอิง

42 4570100006491 นางสาวทัศน์วรรณ มะโนสา ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านป่ายางมน หมู่ท่ี 5 และทรัพย์สินของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายางมน มีพื นท่ีรับผิดชอบ 

โรงอาหาร 40 ตร.ม. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

140 ตร.ม. ห้องน  า 1 พื นท่ี 4.5 ตร.ม. ห้องน  า 2 

4.5 ตร.ม. อาคารห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ ศพด.บ้าน

ป่ายางมน 54 ตรม. พื นท่ีสนามเด็กเล่น และพื นท่ี

บริเวณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั งหมด 1 ไร่ 

ให้บริการ

น  าด่ืมแก่ผู้มาติดต่อราชการช่วยดูแลเด็กก่อนวัย

เรียน เพ่ือท าความสะอาด ศพ.บ้านป่ายางมนและ

ทรัพย์สินของ 

ศพด.บ้านป่ายางมน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565

7,500.00         01/06/2565 เล่มท่ี 1 เลขท่ี 24

43 1482749404 น  าด่ืมอาร์โอ สุภาวดี น  าด่ืม อบต.รอบเวียง ประจ าเดือน พฤษภาคม 

2565

720.00            21/06/2565 เล่มท่ี 35 เลขท่ี 1742

44 1482749404 น  าด่ืมอาร์โอ สุภาวดี น  าด่ืม ศพด.ป่ายางมน ประจ าเดือนพฤษภาคม  

2565

100.00            21/06/2565 เล่มท่ี 35 เลขท่ี 1740

45 573532000321 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม น  ามันของส านักปลัด เดือน พฤษภาคม  2565 9,097.00         13/06/2565 B2-2208803

46 573532000321 หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม น  ามันของส านักปลัด เดือนพฤษภาคม  2565 9,394.80         13/06/2565 B2-220804

รวมเป็นจ ำนวนเงินท้ังส้ิน 280,840.40     


