สรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558

วันทีพ่ ิมพ์ : 26/6/2558
13:13:11
หน้
า : 1/1

เทศบาลตาบลไม้ยา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดชียงราย
ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

1 ร้านวิลาศการค้า

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0160/58

10/02/2558 จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านไม้ยาคูเวียงหมู่ 9

2 แสนเขื่อนการค้า

1

CNTR-0172/58

3 ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
นัทธภัสก่อสร้าง

1

CNTR-0176/58

18/02/2558 จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้้าข้าม
ถนนสู่พนื้ ทีก่ ารเกาตรสายล้าน้้า
ร่องกอก หมู่ 3
25/02/2558 จ้างเหมารถไถฟาร์มปรับเกลี่ย
ถนนสู่พนื้ ทีก่ ารเกษตรภายใน
พืน้ ทีเ่ ทศบาลต้าบลไม้ยาเขต2
หมู่ 5,6,8,10,11,12,13,14,17

งาน
00411

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
110000 111000

จานวน

00411

1-1

110000 111000

-

11,000.00

00411

1-1

110000 111000

-

57,000.00

บัญชี
-

30,000.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ
งาน
00252

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
320000 320200

24/02/2558 จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง
จ้านวน 30 คน ๆ ละ 25 บาท
เป็นเงิน 750.- บาท
09/02/2558 จ้างเหมาลงโปรมแกรมใหม่
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ้านวน 5
เครื่อง ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน
2,500.- บาท

00111

1-1

320000 320200

-

750.00

00111

1-1

320000 320400

-

2,500.00

09/02/2558 จัดจ้างท้าตรายาง จ้านวน 2 อัน
ดังนี้
1.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง
1.เจ้าพนักงานธุรการ

00311

1-1

330000 330100

-

300.00

งวดการ
จ่ายเงิน
4 นางจันทร์ตา ไกลถิ่น 1

CNTR-0171/58

10/02/2558 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
18/02/2558
ส้าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ้านวน 99 คนๆละ 25.- บาท
จ้านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 2,475.บาท
-ค่าอาหารส้าหรับผู้เจ้ารับการ
ฝึกอบรม จ้านวน 95 คนๆละ
35.- บาท จ้านวน 1 มื้อ เป็น
เงิน 3,325.- บาท

5 นางจันทร์ตา ไกลถิ่น

1

CNTR-0175/58

6 เอ็น - เทค
คอมพิวเตอร์

1

CNTR-0162/58

7 เทิงน้้าใสโฆษณา

1

CNTR-0161/58

จานวน
บัญชี
-

30,000.00
5,800.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

สัญญาเลขที่

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0164/58

9 ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
สวนหนังสือ
10 พี.เอ็น.ซัพพลาย
เซอร์วิส

1

CNTR-0167/58

1

CNTR-0168/58

11 บริษัทไปรษณีไทย
จ้ากัด

1

CNTR-0173/58

8 ห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
สวนหนังสือ

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

10/02/2558 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน กองคลัง
13/02/2558
จ้านวน 15 รายการ เป็นเงิน
14,022.- บาท
16/02/2558 จัดซื้อวัสดุส้านักงาน
18/02/2558 จัดซื้อหมึกปริ้นท์เตอร์ จ้านวน
6 รายการ เป็นเงิน 10,260.บาท
19/02/2558 จัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ดังนี้
-ดวงละ 3 บาท จ้านวน 1,000
ดวง เป็นเงิน 3,000.- บาท
-ดวงละ 5 บาท จ้านวน 32 ดวง
เป็นเงิน 160.- บาท
-ดวงละ 9 บาท จ้านวน 760
ดวง เป็นเงิน 6,840.- บาท

งาน
00113

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
330000 330100

จานวน

00211

1-1

330000 330100

-

11,661.00

00113

1-1

330000 331400

-

10,260.00

00111

1-1

340000 340400

-

10,000.00

บัญชี
-

30,000.00
14,022.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

12 นางสาวละมัย อุด
ทังไข

งวดการ
จ่ายเงิน
1

สัญญาเลขที่
CNTR-0163/58

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

10/02/2558 1.โต๊ะประชุมแบบตรง ขนาด
150x60x75 ซม. โครงขาเหล็ก
ชุปโครเมี่ยม, แผ่นบังหน้าและ
ด้านข้างท้าด้วยเหล็กแผ่น ,มีทวี่ าง
เอกสารใต้โต๊ะ,มีทพี่ ักเท้า
จ้านวน 9 ตัว ๆ ละ 3,800 บาท
เป็นเงิน 34,200 บาท
2.โต๊ะประชุมแบบเข้ามุม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 72 นิ้ว x 75
ซม. โครงขาเหล็กชุปโครเมี่ยม,
แผ่นบังหน้าและด้านข้างท้าด้วย
เหล็กแผ่น ,มีทพี่ ักเท้า จ้านวน 2
ตัว ๆ ละ 3,600 บาท เป็นเงิน
7,200 บาท
3.เก้าอี้พนักพิงสูง 5 แฉก มี
ล้อเลื่อน ,มีทที่ ้าวแขน ปรับขึ้นลง ด้วยโช๊คแก๊ส ,ปรับโยกเอน
ได้หมุ้ หนังเทียมสีด้า จ้านวน 1
ตัว ๆ ละ 4,300 บาท เป็นเงิน
4,300 บาท
4.เก้าอี้พนักพิงกลาง ขา 5 แฉก

งาน
00111

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
410000 410100

จานวน
บัญชี
-

30,000.00
99,940.00

ลาดับ

ชื่อเจ้าหนี้

13 สมาร์ท คอมมู
นิเคชั่น

14 บริษัท มิตชูล้านนา
จ้ากัด

สัญญาเลขที่

วันทีอ่ นุมตั ิ

รายการ

งวดการ
จ่ายเงิน
1

CNTR-0174/58

10/02/2558 จัดซื้อสายส่งน้้าดับเพลิงชนิดใย
20/02/2558
สังเคราะห์ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว
25 เมตร พร้อมข้อต่อ
ทองเหลืองสวมเร็ว จ้านวน 1 ชุด
เป็นเงิน 11,550.- บาท

1

CNTR-0178/58

26/02/2558 จ้างเหมาตรวจเช็ค รถยนต์
ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน
กพ.8238 เชียงราย ตามก้าหนด
ระยะเวลา 31,630 กม.

งาน
00121

วิธี
1-1

รหัส
หมวด ประเภท
410000 411700

00111

1-1

410000 411800

จานวน
บัญชี
-

30,000.00
11,550.00

-

5,608.94

รวม

270,391.94

