สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558
เทศบาลตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดชียงราย
ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

1 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ไม้ยากรุ๊ป

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0125/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

วันทีพ่ ิมพ์ : 26/6/2558
หน้า : 1/1

รายการ

05/01/2558 จ้างเหมาถมดินพร้อมปรับเกลี่ย
และและขุดร่องระบายน้าถนนสู่
พืน้ ทีก่ ารเกษตรสายห้วยโป่ง-จา
เคียน หมู่ที่ 9 ตาบลไม้ยา
รายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 งานถมดิน ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร
จุดที2่ ถมดิน ขนาดกว้าง 4.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว
30.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 224.00 ลบ.ม.
จุดที่ 3 งานขุดร่องระบายน้า
ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.60 เมตร ยาว 30.00 เมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
10.80 ลบ.ม.
จุดที่ 4 ปรับเกลี่ยพืน้ ทีข่ นาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร
หรือมีพนื้ ทีป่ รับเกลี่ยไม่น้อยกว่า
1,280 ตารางเมตร

งาน
00411

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
110000 111000

จานวน
บัญชี
-

24,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

รายการ

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0123/58

05/01/2558 จ้างเหมาลงดินพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตรสายจาหมูดงแฟนสายเก่า หมู่ที่ 9 ตาบล
ไม้ยา โดยซ่อมแซมเฉพาะจุดที่
ชารุดเสียหาย หรือมีปรืมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม.

3 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ไม้ยากรุ๊ป

1

CNTR-0124/58

05/01/2558 จ้างเหมาขุดร่องระบายน้าและขุด
ตัดเนินดินพร้อมวางท่อระบายน้า
สู่พนื้ ทีก่ ารเกษตรสายอ่างเก็บน้า
ห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1 ตาบลไม้ยา
จานวน 4 จุด

4 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ไม้ยากรุ๊ป

1

5 ร้านรุ่งทรัพย์ วอ
เตอร์เวอร์ค
6 ร้านรุ่งทรัพย์ วอ
เตอร์เวอร์ค

2 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ไม้ยากรุ๊ป

วันทีอ่ นุมตั ิ

งาน
00411

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
110000 111000

จานวน

00411

1-1

110000 111000

-

15,000.00

CNTR-0132/58

06/01/2558 จ้างเหมารถไถฟาร์มปรับเกลี่ย
00411
ถนนสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตรภายใน
พืน้ ที่ เขต 1 หมู่
1,2,3,4,7,9,15,16,18 ตาบลไม้ยา

1-1

110000 111000

-

57,000.00

1

CNTR-0136/58

1-1

110000 111000

-

7,200.00

1

CNTR-0135/58

09/01/2558 จ้างเหมาเป่าล้างพัฒนาบ่อบาดาล 00411
หมู1่ 5
09/01/2558 จ้างเหมาเป่าล้างพัฒนาบ่อบาดาล 00411
หมู1่ 7

1-1

110000 111000

-

7,200.00

บัญชี
-

11,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0157/58

8 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ไม้ยากรุ๊ป

1

CNTR-0156/58

9 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ไม้ยากรุ๊ป

1

CNTR-0155/58

10 กลุ่มเย็บผ้าบ้านไม้
ยาบุนนาค หมู่ที่ 18

1

CNTR-0140/58

7 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
นัทธภัสก่อสร้าง

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ
งาน
00411

30/01/2558 จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก
พร้อมปรับเกลี่ยสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร
สายร่องตึงถึงบ้านนายชิด
จันทร์คาเรือง หมู่ 12
30/01/2558 จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก
00411
พร้อมปรับเกลี่ยสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตร
สายบ้านไม้ยาเชื่ออ่างเก็บน้า
ห้วยก้าง หมู1่ 8
30/01/2558 จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้าสู่
00411
พืน้ ทีก่ ารเกษตรสายจาเติม - อ่าง
เก็บน้าห้วยก้าง หมู่ 18
12/01/2558 จัดซื้อผ้าห่มนวม ขนาดกว้าง 150 00411
ซม. ยาว 195 ซม. ผลิตจากใย
สังเคราะห์ น้าหนัก 900 กรัม
การเบ็ยห้มริมผ้าต้องเรียบร้อย
ประณีต จานวน 400 ผืน ๆ ละ
220 บาท เป็นเงิน 88,000
บาท

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
110000 111000

จานวน
บัญชี
-

97,000.00

1-1

110000 111000

-

98,000.00

1-1

110000 111000

-

10,000.00

1-1

110000 111200

-

88,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

รายการ

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0133/58

07/01/2558 จ้างเหมาป้ายไวนิล จานวน 2
รายการ ดังนี้
1.ป้ายภาษี ขนาด 3 X 3 เมตร
จานวน 1 ป้าย เป็นเงิน
1,350.- บาท
2.ป้ายภาษี ขนาด 1 X 4 เมตร
จานวน 3 ป้าย เป็นเงิน
1,800.- บาท
รวมเป็นเงิน 3,150.- บาท

12 นางสาวภัณฑิรา
ปิจดี

3

CNTR-0154/58

30/01/2558 จ้างเหมาสารวจข้อมูลแผนทีภ่ าษี
และทรัพย์สิน ตั้งแต่ วันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2558 - 30 เมษายน
2558 จานวน 3 เดือน ๆ ละ
8,000 บาท เป็นเงิน 24,000.บาท

13 นายจิรวัฒน์ เจ็นป่า

1

CNTR-0130/58

11 เทิงน้าใสโฆษณา

วันทีอ่ นุมตั ิ

งาน
00113

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320100

จานวน

00113

1-1

320000 320100

-

24,000.00

06/01/2558 เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
00211
สถานที่ พร้อมตกแต่งสถานทีจ่ ัด
งาน และเก็บกวาดสถานทีจ่ ัด
งาน เต็นท์จานวน 7 หลัง โต๊ะ
จานวน 20 ตัว เก้าอี้จานวน 200
ตัว

1-1

320000 320200

-

4,500.00

บัญชี
-

3,150.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0128/58

15 นางกุลวดี วิชา

1

CNTR-0131/58

16 นางสาวประนอม
ไกลถิ่น

1

CNTR-0127/58

14 นายสมควร หมื่น
ทะยศ

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

งาน
06/01/2558 เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อไอศกรีม 75 00211
กก.ๆละ 100.-บาท พร้อมกรวย
เป็นเงิน 7,575
06/01/2558 เพือ่ จ่ายเป็นค่าเช่าสไลเดอร์ ม้า 00211
หมุน และเครื่องเล่นกระโดด
เป็นเงิน 9,500.- บาท

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320200

1-1

320000 320200

-

9,500.00

06/01/2558 เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตุ๊กตา
ระบายสี จานวน 1,000 ตัวๆละ
5.-บาท เป็นเงิน 5,000.- บาท

1-1

320000 320200

-

5,000.00

00211

จานวน
บัญชี
-

7,575.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

17 กาไลทิพ

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0129/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

06/01/2558 ค่าขนมและของรางวัล ดังนี้
-ค่าขนม 1,740 ชุดๆละ 30.-บาท
เป็นเงิน 52,200.- บาท
-ค่าของเล่น 15 ชิ้นๆละ 50.-บาท
เป็นเงิน 750.- บาท
-ค่าของเล่น 15 ชิ้นๆละ 99.-บาท
เป็นเงิน 1,485.- บาท
-ค่าของเล่น 10 ชิ้นๆละ 199.บาท เป็นเงิน 1,990.- บาท
-ค่าของเล่น 4 ชิ้นๆละ 500.บาท เป็นเงิน 2,000.- บาท
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 58,425.- บาท

งาน
00211

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320200

จานวน
บัญชี
-

58,425.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

รายการ

งวดการ
จ่ายเงิน
18 นางจันทร์ตา ไกลถิ่น 1

CNTR-0143/58

13/01/2558 จ้างเหมาประกอบอาหารประชุม
สภา ตามรายการดังนี้
-จ้างประกอบอาหารกลางวัน
จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 26 คน ๆ ละ
80 บาท เป็นเงิน 2,080.บาท
-อาหารว่าง จานวน 1 มื้อ ๆ ละ
26 คน ๆ ละ 25 บาท เป็น
เงิน 650.- บาท
รวมเป็นเงิน 2,730.- บาท

19 มีตันสปอร์ต

1

CNTR-0148/58

20 เชียงราย อาลีทัวร์

1

CNTR-0152/58

21 สหกรณ์การเกษตร
พญาเม็งราย จากัด

4

CNTR-0001/58-3 27/01/2558 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิงจานวน 4
เดือน ๆ ละ 25,000.-บาท เป็น
เงิน 100,000.-บาท

วันทีอ่ นุมตั ิ

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320200

จานวน

15/01/2558 จัดซื้อชุดกีฬา (เสื้อ + กางเกง)
พร้อมสกรีน จานวน 54 คน ๆ
ละ 2 ชุด ๆ ละ 250 บาท
เป็นเงิน 27,000.- บาท

00262

1-1

320000 320200

-

27,000.00

27/01/2558 -ค่ายานพาหนะ(รถยนต์โดยสาร
ไม่ประจาทาง VIP 2 ชั้น 8 ล้อ)
จานวน 5 วันๆละ 18,000.-บาท
(วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2558)

00111

1-1

320000 320200

-

90,000.00

00111

1-1

330000 330800

-

100,000.00

บัญชี
-

2,730.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

งวดการ
จ่ายเงิน
22 สหกรณ์การเกษตร
4
พญาเม็งราย จากัด

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

CNTR-0165/58

30/01/2558 จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
330000 330800

จานวน
บัญชี
-

100,000.00

23 เม็งรายคัลเลอร์
ดิจิตอล

1

CNTR-0126/58

05/01/2558 เพือ่ จัดซื้อจัดจ้าง ดังต่อไปนี้
-ปฏิทิน ขนาด 15x21 นิ้ว พิม
ด้วยกระดาษสีอาร์ตอาบมัน 4 สี
เย็บเล่มประจาเดือน 12 เดือน
จานวน 3,500 ชุดๆละ 17.- บาท
เป็นเงิน 59,500.- บาท

00111

1-1

330000 331100

-

59,500.00

24 บริษัท เชียงราย
รุ่งโรจน์ จากัด

1

CNTR-0134/58

09/01/2558 จัดทารายงาน ประจาปี 2557
00111
หน้าปก ชนิดกระดาษอาร์ทมัน
190 g หน้าเนื้อหา ชนิด
กระดาษอาร์ท 120 g ขนาด A4
24 หน้า 4 สีทงั้ เล่ม จานวน 500
เล่มๆละ 70.- บาท
เป็นเงิน 35,000.- บาท

1-1

330000 331100

-

35,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

25 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
สวนหนังสือ

26 พี.เอ็น.ซัพพลาย
เซอร์วิส

สัญญาเลขที่

รายการ

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0147/58

15/01/2558 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามรายการ
ดังนี้
-สูบลม ตั้งพืน้ มีห่อพัก จานวน
2 อัน ๆ ละ 240 บาท เป็น
เงิน 480.- บาท
-ฟุตบอล ADIDAS จานวน 4
ลูก ๆ ละ 569 บาท
เป็น
เงิน 2,276.- บาท
-วอลเล่ย์บอล MIKASA จานวน
2 ลูก ๆ ละ 950 บาท เป็นเงิน
1,900.- บาท
-ตะกร้อ จานวน 2 ลูก ๆ ละ
318 บาท
เป็น
เงิน 636.- บาท
-เปตอง จานวน 2 แพ็ค ๆ ละ
470 บาท
เป็น
เงิน 940.- บาท
รวมเป็นเงิน 6,232.- บาท

1

CNTR-0166/58

27/01/2558 เพือ่ จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์
Kyocera ecosys fs - 1120d
หมายเลขครุภัณฑ์ 481-54-0019

วันทีอ่ นุมตั ิ

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
330000 331300

00211

1-1

330000 331400

จานวน
บัญชี
-

6,232.00

-

4,250.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

รายการ

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0159/58

23/01/2558 จัดซื้อ รายการดังนี้
1. ตู้ล๊อคเกอร์ 1 ชุด
2. ตู้เก็บชุดดับเพลิง 1 ชุด
3. โต๊ะทางาน ระดับ 1-2 1 ชุด

28 สมาร์ท คอมมู
นิเคชั่น

1

CNTR-0146/58

29 ร้านวิลาศการค้า

1

CNTR-0137/58

27 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
สวนหนังสือ

วันทีอ่ นุมตั ิ

งาน
00121

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
410000 410100

จานวน

14/01/2558 เพือ่ จัดซื้อ
-กระดานรองหลังพร้อมอุปรณ์ 1
ชุด
-เครื่องช่วยหายใจ ชนิดมือบีบ
1 ชุด
-เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิด
อัตโนมัติ 1 ชุด
-เครื่องวัดปริมาณน้าตาล ชนิด
อัตโนมัติ 1 ชุด
-เครื่องวัดออกซิเจนในกระแส
โลหิต ชนิดอัตโนมัติ 1 ชุด
-เฝือกดามคอ ขนาด S,M,L 3
ชิ้น 1 ชุด

00221

1-1

410000 410800

-

27,100.00

09/01/2558 จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้า หมู่
8

00311

1-1

420000 421000

-

34,000.00

บัญชี
-

27,600.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0141/58

31 ร้านวิลาศการค้า

1

CNTR-0145/58

32 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
นัทธภัสก่อสร้าง

1

CNTR-0142/58

33 ร้านวิลาศการค้า

1

CNTR-0144/58

30 ห้างหุน้ ส่วนจากัด
นัทธภัสก่อสร้าง

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ
งาน
00311

13/01/2558 จ้างเหมาลงดินพร้อมปรับเกลี่ย
ถนนสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตรสายวังซาง
หมู่ 13
13/01/2558 จ้างเหมาขุดร่องระบายน้าสู่พนื้ ที่ 00311
การเกษตรสายฮ่างยั้ง หมู8่
13/01/2558 จ้างเหมาลงดินพร้อมปรับเกลี่ย
00311
ถนนสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตรสายแยก
นายผิน ถาริยะ หมู่ 13
13/01/2558 จ้างเหมาขุดร่องระบายน้าสู่พนื้ ที่ 00311
การเกษตรสายร่องตองสาด หมู่12

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
420000 421000

จานวน
บัญชี
-

95,000.00

1-1

420000 421000

-

9,300.00

1-1

420000 421000

-

89,000.00

1-1

420000 421000

-

22,000.00

รวม

1,255,262.00

